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Αριθμός Απόφασης :  40/2020 

Θέμα:  Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικού υλικού (ομοίωμα κωπηλάτη) στη 
Χερσαία Ζώνη Λιμένος Λουτρακίου Γλώσσης 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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 
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1. Την πρόθεση της τοπικής κοινωνίας του Λουτρακίου Γλώσσης αλλά και όλου του νησιού, να 
τιμηθεί ο ολυμπιονίκης Νίκος Σκιαθίτης.  Ο Νίκος Σκιαθίτης γεννήθηκε στον Βόλο και κατάγεται 
από το Λουτράκι Σκοπέλου. Από το 2001 αποτελεί ομάδα με τον Βασίλη Πολύμερο. Μαζί 
αποτέλεσαν το καλύτερο δίδυμο στο άθλημα της κωπηλασίας και πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις 
για το άθλημα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Το 2004 οι δυο τους έγραψαν ιστορία 
κατακτώντας για την Ελλάδα για πρώτη φορά το χάλκινο μετάλλιο, μετά από μια εξαιρετική 
κούρσα, μπροστά στο ελληνικό κοινό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Στο διάστημα που 
μεσολάβησε διατυπώθηκε πολλές φορές η πρόθεση να τιμηθεί ο συγκεκριμένος αθλητής και η 
πράξη του που αποτελεί λαμπρό παράδειγμα. 

2. Την παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 
του ν.3536/07, σύμφωνα με τις οποίες τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και 
τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της 
φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της 
υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του 
Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση 
και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω 
προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας 
ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της 
προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη. 

3. Την παρ.1 του άρθρου 65 και την παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 
87/07.06.2010). 

4. Την παρ.1 του άρθρου 236 του ν.3463/06, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις που ισχύουν για 
τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό και το οικονομικό έτος, εφαρμόζονται και στα 
ιδρύματα και την παρ.2 του άρθρου 240 του ιδίου νόμου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

5. Τον Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και  τις συναφείς 
κείμενες διατάξεις. 

6. Την με αριθ. 59/2020 μελέτη για την «Προμήθεια διακοσμητικού υλικού» (ομοίωμα κωπηλάτη)  
που συνέταξε η υπηρεσία μας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , αφού παρουσίασε στα μέλη μια ολοκληρωμένη πρόταση 
διαμόρφωσης του ενδεδειγμένου σημείου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Λουτρακίου Γλώσσης, 
περιέγραψε τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και της βάσης υποδοχής του ομοιώματος, και 
αναφέρθηκε σε παρόμοιες αναπαραστάσεις που τοποθετήθηκαν στο παρελθόν, κοσμούν τα 
λιμάνια της Σκοπέλου και του Αγνώντα και αποτελούν σημεία αναφοράς της περιοχής,   

πρό τ εινε  την έγκριση διενέργειας της εν λόγω προμήθειας, και  της ανάληψη της υποχρέωσης, 
ήτοι την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ΔΛΤΣ οικονομικού έτους 2020, στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων που προβλέφθηκε 
για τον σκοπό αυτό 

κα ι  ζήτ ησε τ η  λήψ η σχετ ικής  α πό φα σης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου καθώς και τις ανωτέρω 
διατάξεις, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διακοσμητικού υλικού (ομοίωμα κωπηλάτη) ως 
ένδειξη τιμής στον σημαντικό αθλητή Νίκο Σκιαθίτη που χάρισε στιγμές δόξας στο νησί της 
Σκοπέλου, με το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και όλες τις άλλες 
διακρίσεις που κατάφερε, σύμφωνα με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η 
υπηρεσία, καθώς και την τοποθέτηση του ομοιώματος  σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο της ΧΖΛ 
Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου.  

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις δικές του 
περαιτέρω ενέργειες, την ανάθεση της προμήθειας,  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κλπ. 

Γ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 40/2020 

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

         ακολουθούν υπογραφές 
         Ακριβές Απόσπασμα 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 
 

            ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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