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Θέμα:  Καθορισμός Ορίων Εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 06 / 2020 της 06ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 516/20.05.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα 
μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη  
κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ (αρ.10, παρ.1) με θέμα: 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID 
– 19και την ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 11.03.2020), καθώς και την σχετική 
με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Ιωάννα Ροποτού (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα συζητήσει 
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 
67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 

1. Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του αιγιαλού και παραλίας το οποίο έχει καθοριστεί 
με το ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’): Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το άρθρο 28 περί «Καθορισμού χώρων που 
εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα». 

ΑΔΑ: 61Φ5ΟΞΤΑ-1ΚΞ
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2. Τις παραγράφους 15, 16 και 18 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145 
Α’), σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής ανήκουν η ανάληψη πρωτοβουλιών και αναζήτηση τρόπων και μεθόδων 
αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα, η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τα 
πάσης φύσεως λιμενικά τιμολόγια, δικαιώματα και τέλη, ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων 
μέτρων για την εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού και παραλίας 
από κάθε είδους επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, καθώς και η 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’ / 11.04.2012) περί έναρξης 
λειτουργίας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. 

4. Την υπ’ αριθμ. 120523/07.01.1999 Απόφαση περί «Καθορισμού Ζώνης Λιμένος Όρμου 
Αγνώντα Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας» του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας που 
δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 40 ΦΕΚ, τεύχος Δ’, στις 27.01.1999. 

5. Την υπ’ αριθμ. 2088/2003 Απόφαση του Τμήματος Ε΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 
οποία ακυρώνεται η  υπ’ αριθμ. 120523/07.01.1999 Απόφαση περί «Καθορισμού Ζώνης 
Λιμένος Όρμου Αγνώντα Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας» του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΦΕΚ 40 Δ’ / 27.01.1999). 

6. Την υπ’ αριθμ. 1028241ΠΕ/2729ΠΕ/Β0010/05 (ΦΕΚ 547 Β΄ 22.04.2005) ΚΥΑ περί 
«Καθορισμού χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα».  

7. Το γεγονός ότι,  το λιμάνι του Αγνώντα είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφαλή 
προσέγγιση πλοίων σε περιπτώσεις επικράτησης Β-ΒΔ-και ΒΑ εντάσεως άνω των 5 BF και ο 
αποκλεισμός του, λόγω κατάρρευσης, δυσχεραίνει την επιβατική κίνηση και υποβάλλει σε 
ταλαιπωρία το επιβατικό κοινό και τους χρήστες των υπηρεσιών του λιμένα.  

8. Το ιστορικό της επανασύνταξης σχετικής μελέτης για την αποκατάσταση του κρηπιδώτοιχου 
καθώς τις ενέργειες για την αδειοδότηση της εκτέλεσης του έργου. 

9. Την με αριθ. 22/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ (ΑΔΑ: Ψ0ΨΒΟΞΤΑ-
Ζ9Η), με θέμα: «Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης και ανάθεση σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων για τον καθορισμό ορίων Εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στον Όρμο 
Αγνώντα Σκοπέλου». 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, πρότεινε στα μέλη του ΔΣ τον καθορισμό χώρου εξομοιούμενου με 

Ζώνη Λιμένα στον  Όρμο Αγνώντα Σκοπέλου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα το 

σύνολο των έργων της αποκατάστασης του λιμένος. Ο χώρος δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου 

μέτρου για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών του προκειμένου να μην προσβάλλονται 

νόμιμα δικαιώματα τρίτων ή ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η προς εξομοίωση Χερσαία Ζώνη 

Λιμένα Αγνώντα χαράσσεται με πράσινη πολυγωνική γραμμή επί τοπογραφικού διαγράμματος 

κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε από τον Διπλ.  Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό Ευάγγελο Δ. 

Ντρίτσο. 

Αναλυτικότερα:  
Η Εξομοιούμενη Χερσαία Ζώνη Λιμένα χαράσσεται επί του Όρμου Αγνώντα Σκοπέλου. Ξεκινάει 

δυτικά της υφιστάμενης αποβάθρας (σημείο αρχής Α) και συνεχίζει ανατολικά ακολουθώντας και 

ταυτιζόμενη με τη γραμμή Αιγιαλού (σημεία Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ), και κλείνει βόρεια της ράμπας 

ανέλκυσης καθέλκυσης μικρών σκαφών (σημείο Ν).    

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω 
διατάξεις, 

ΑΔΑ: 61Φ5ΟΞΤΑ-1ΚΞ
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Α. Εγκρίνει τον καθορισμό χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα στον  Όρμο Αγνώντα Σκοπέλου, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα το σύνολο των έργων της αποκατάστασης του 
λιμένος. Ο χώρος δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου μέτρου για την εκπλήρωση των 
λειτουργικών αναγκών του προκειμένου να μην προσβάλλονται νόμιμα δικαιώματα τρίτων ή 
ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η προς εξομοίωση Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αγνώντα χαράσσεται 
με πράσινη πολυγωνική γραμμή επί τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε 
από τον Διπλ.  Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό Ευάγγελο Δ. Ντρίτσο. 
Αναλυτικότερα:  
Η Εξομοιούμενη Χερσαία Ζώνη Λιμένα χαράσσεται επί του Όρμου Αγνώντα Σκοπέλου. Ξεκινάει 
δυτικά της υφιστάμενης αποβάθρας (σημείο αρχής Α) και συνεχίζει ανατολικά ακολουθώντας και 
ταυτιζόμενη με τη γραμμή Αιγιαλού (σημεία Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ), και κλείνει βόρεια της ράμπας 
ανέλκυσης καθέλκυσης μικρών σκαφών (σημείο Ν).    

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις δικές του 
περαιτέρω ενέργειες. 

Ε. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να υποβληθεί, συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο του 
τοπογραφικού διαγράμματος,  στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να γνωμοδοτήσουν 
σύμφωνα με το Νόμο και κατόπιν να διαβιβαστεί προς έγκριση στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 23 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

ΑΔΑ: 61Φ5ΟΞΤΑ-1ΚΞ
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