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Αριθμός Απόφασης :  37/2020 

Θέμα:  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση ράμπας ανέλκυσης 
σκαφών Λιμένος Σκοπέλου.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 07 / 2020 της 07ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 632/15.06.2020 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα διεξήχθη δια περιφοράς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
ΠΝΠ 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. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό 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 της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 

ΑΔΑ: ΩΛΞΥΟΞΤΑ-53Ο
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1. Την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί ώστε να καταστεί λειτουργική η ράμπα ανέλκυσης 
σκαφών λιμένος Σκοπέλου, η οποία βρίκεται στην περιοχή των νότιων κρηπιδωμάτων του 
λιμένα. 

2. Την υπ’ αριθμ. 54/2014 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΥ2ΓΟΞΤΑ-37Β), με θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης 
δαπάνης και ανάθεση εκπόνησης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ράμπας ανέλκυσης 
σκαφών Λιμένος Σκοπέλου». Η εν λόγω απόφαση ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2317/118177/30.07.2014 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος (ΑΔΑ: 64ΥΕΟΡ10-12Ο). 
 

3. Το από 27.08.2014 (ΑΔΑ: ΩΑΙ8ΟΞΤΑ-ΟΤΘ) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης 
ανάμεσα στο ΔΛΤΣ και την ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πολιτικό Μηχανικό – 
Λιμενολόγο MSc, με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ: 115753, κάτοχο Πτυχίου Μελετητή Α’ Τάξης στην 
Κατηγορία Μελετών 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων) και ΑΜ 24813, που εδρεύει στην Αθήνα 
(Ανακρέοντος 24, Τ.Κ. 15772, Ζωγράφου) με ΑΦΜ 120592972 στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΒ’ 
ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ).   

 

4. Το άρθρο 18  του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) όπου περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες 
εκτελούνται τα λιμενικά έργα, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.  

 

5. Τα σχετικά άρθρα του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

6. Το γεγονός ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκοπέλου η οποία 
καθορίστηκε με  την υπ’ αριθμ. 57/2009 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Σκοπέλου περί 
«Καθορισμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκοπέλου», στη συνέχεια εγκρίθηκε με την 
3150/19440/14.04.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 4ΑΘΑΟΡ10-9Ι) και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 102/2011 
ΦΕΚ, τεύχος ΑΑΠ, στις 24.05.2011. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, πρότεινε στα μέλη του ΔΣ την έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με 
τίτλο «Αποκατάσταση ράμπας ανέλκυσης σκαφών Λιμένος Σκοπέλου».   

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Α. Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο: «Αποκατάσταση ράμπας ανέλκυσης σκαφών 
Λιμένος Σκοπέλου» προϋπολογισμού εκτέλεσης 96,774,19 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (23.225,81 ευρώ), 
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ. 

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

Γ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να υποβληθεί, συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο της 
μελέτης,  σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει σήμερα.  

ΑΔΑ: ΩΛΞΥΟΞΤΑ-53Ο
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Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 37 / 2020 

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

 
              ακολουθούν υπογραφές 

           Ακριβές Απόσπασμα 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

        ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΛΞΥΟΞΤΑ-53Ο
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