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Αριθμός Απόφασης :  44/2020 

Θέμα:  Έγκριση τευχών και σχεδίων του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα  Σκοπέλου.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 08 / 2020 της 08ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 8η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 739/08.07.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010.  

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. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος), 4. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 
5. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 2. 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 πέντε (5) 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 
ένα (1) θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγον, να το συζητήσει πριν 
από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτό, 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: 

 Την με αριθ. 54/2013 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΟΞΤΑ-ΗΤ9) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και 
σχέδια που αποτελούσαν την συλλογή στοιχείων της τότε υφιστάμενης κατάστασης. 

 Την με αριθ. 26/2016 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΥΞ9ΟΞΤΑ-1ΒΒ) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και 
σχέδια που αποτελούσαν την τότε υποβληθείσα πρόταση. 

 Το με αριθ. πρωτ. 3121.6/Φ87/17437/2019/06.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής /ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Α’ που διαπιστώνει ελλείψεις επί των 
υποβληθέντων σχεδίων και διαλαμβάνει την με αριθ. 8315.2/02/07/02.02.2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 202 Β΄) 
σύμφωνα με την οποία ο Λιμένας Σκοπέλου χαρακτηρίζεται ως Λιμένας Μείζονος Ενδιαφέροντος 
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και υποχρεώνεται στην εκπόνηση Πλαισίου Έργου Ανάπτυξης Λιμένα και όχι στην εκπόνηση 
Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan).    

 Το με αριθ. πρωτ. 3121.6/87/78719/2019/31.10.2019 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής /ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Α’ που διατυπώνει επιπλέον παρατηρήσεις 
και υποδείξεις επί των υποβληθέντων σχεδίων. 

 Το γεγονός ότι όλες οι παρατηρήσεις και υποδείξεις τέθηκαν υπόψη του μελετητή, όλα τα τεύχη 
και σχέδια διορθώθηκαν και έγιναν όλες οι απαραίτητες μετατροπές, το υλικό εκτυπώθηκε και 
έλαβε ηλεκτρονική μορφή και έιναι πλέον έτοιμο για να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να 
συζητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. 

Επίσης, ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη του σώματος και παρουσίασε τα παρακάτω: 

1. Τρεις (3) πλήρεις φακέλους που αφορούν την  α΄φάση του ΠΕΑΛ Σκοπέλου αποτελούμενους 

από: 

α) Τεύχος τεχνικής έκθεσης της μελέτης προγραμματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμενικών έργων 
με τα συνημμένα σχέδια Λ-01, Λ-02.1, Λ-02.2, Λ-02.3, Λ-03, Λ-04, Λ-05.1, Λ-05.2  
β) Τεύχος οικονομοτεχνικής μελέτης έργων προγραμματικού σχεδίου  
γ) Τεύχος κυματομηχανικής προσομοίωσης 
δ) Τεύχος ακτομηχανικής διερεύνησης  
ε) Τεύχος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 
και επιπλέον:  

2. Τρία (3) τεύχη τεχνικής έκθεσης που αφορούν την β’ φάση του ΠΕΑΛ Σκοπέλου με τα 

συνημμένα σχέδια Λ-01, Λ-02.1, Λ-02.2, Λ-02.3, Λ-03, Λ-04, Λ-05.1, Λ-05.2  

 Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, όλα  τα προαναφερόμενα 
σχετικά, και αφού εξέτασε τους φακέλους και όλα τα περιεχόμενα της μελέτης, 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει, λόγω αρμοδιότητας, τα ως άνω εκτεθέντα τεύχη και σχέδια του έργου: Πλαίσιο Έργων 
Ανάπτυξης Λιμένα Σκοπέλου, του αναδόχου υπό την επωνυμία: «Συμπράττοντα Γραφεία: ΤΡΙΤΩΝ 
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ – Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ – Ν. ΜΟΥΖΗΣ – Ν. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ – Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ». 

Β. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος 
“Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, να υποβληθεί με τα συνημμένα τεύχη και 
σχέδια στην Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής για τις περαιτέρω εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄), να 
αποσταλεί στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 44 / 2020 

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

 
              ακολουθούν υπογραφές 

           Ακριβές Απόσπασμα 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

        ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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