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Αριθμός Απόφασης :  26/2020 

Θέμα: Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 249/17.03.2020 αίτησης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος 
Σκοπέλου περί παραχώρησης κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, άνευ 
ανταλλάγματος, για τη στέγαση περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 06/2020 της 6ης 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 – 19 και 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 τα επτά (7) 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. 

ΑΔΑ: ΩΧ23ΟΞΤΑ-Μ19
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Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 

1. Το από 17.03.2020 έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ. 3123.4/397/2020) του Α΄ Λιμενικού Τμήματος 

Σκοπέλου, το οποίο έχει ως εξής: 

 
Θέμα: «Παραχώρηση δημοσίων κτιρίων άνευ ανταλλάγματος για στέγαση 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.» 
 

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα για παραχώρηση της χρήσης του 

κτιρίου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου άνευ 

ανταλλάγματος, όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. 01/2016 απόφαση Δ.Σ. σας και την Αριθμ. 

Πρωτ. 302/15566/29-02-2016 απόφαση νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θες. & 

Στ. Ελλάδος/ΓΔΕΛ/ΔΔ/Τμ. Διοικητικού – Οικονομικού Μαγνησίας, με σκοπό την στέγαση 

του Λιμενικού Φυλακίου υπαγωγής Υπηρεσίας μας. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.-                                    

                                                                                          Ο Διοικητής                                                                               
                                                                                     Πλωτάρχης Λ.Σ.  ΓΚΑΡΑΣ Γεώργιος 
 

2. Τα άρθρα 1 παρ.9 και 24 παρ.1,2, του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) «Αιγιαλός, 
παραλία και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τα οποία το νπδδ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σκοπέλου, έχει, ως φορέας της Αυτοδιοίκησης, την ευθύνη της διοίκησης και της 
εκμετάλλευσης του Λιμένος Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου, συνεπώς και την ευθύνη της 
διαχείρισης των ακινήτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης 
και εκμετάλλευσης λιμένα με απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται από τον Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας (σήμερα Αποκεντρωμένη Διοίκηση), να παραχωρεί, με αντάλλαγμα 
και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη λιμένα. 

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 185 «Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών 
και κοινοτικών ακινήτων» του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006) Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας 
ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν 
υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 

4. Την υπ’ αριθμ. 01/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου (ΑΔΑ: Ψ6ΞΦΟΞΤΑ-ΠΨ5) με θέμα «Εξέταση αίτησης του Λιμενικού 
Σταθμού Γλώσσης Σκοπέλου περί παραχώρησης κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου, άνευ ανταλλάγματος, για τη στέγαση περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.» 

5. Την υπ’ αριθμ. 302/15566/29-02-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος (ΑΔΑ: 6Υ1ΝΟΡ10-07Λ), σύμφωνα με την οποία η ως 
άνω 01/2016 απόφαση του ΔΣ ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού πρότεινε τη δωρεάν παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, του ως 
άνω κτιρίου στο  Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου με σκοπό τη στέγαση των Υπηρεσιών του Λιμενικού 

ΑΔΑ: ΩΧ23ΟΞΤΑ-Μ19
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Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, αρχόμενης από τη λήψη της 
παρούσας, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις διατάξεις: 
1. Των άρθρων 1 παρ.9 και 24 παρ.1,2, του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001), 

2. Του άρθρου 46, παρ.6, του ν. 4071 / 2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.04.2012), 

3. Του άρθρου 185, παρ.1, του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006), 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α.  Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος 
Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου στο Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου, με σκοπό τη στέγαση του τοπικού  
Λιμενικού Φυλακίου, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, αρχόμενης από τη λήψη της παρούσας 
απόφασης. 

Β.  Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν 
υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 

Γ.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΛΤΣ για τις δικές του ενέργειες. 

Δ.  Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του 
προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, και να κοινοποιηθεί στο Α΄ 
Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 26/2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 
          ακολουθούν υπογραφές 

          Ακριβές Απόσπασμα 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

               ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΧ23ΟΞΤΑ-Μ19
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