
 1 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  2/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  42/2017 
 
«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης 
ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2017». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι μία  (21) του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 2/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  είκοσι ένα (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου (τρίμηνη άδεια) 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Παπούλη Δέσποινα   
16. Πετράκης Χρήστος   
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
18. Δουμάνη  Σοφία   
19. Κόκκορης Παναγιώτης   
20. Σταθάκης Νεκτάριος   
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,  Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. 
Λαμποκάμπου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος 
είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 2. Το άρθρο 9 του Ν.2881/2001 (Φ.Ε.Κ.16/Α) Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και 

άλλες διατάξεις. 
 3. Την Υ.Α. αριθ. 2123/36/2001 (Φ.Ε.Κ. 1438/Β) Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης, 

λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, 
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων. 

 4. Το αριθ. πρωτ. 2131.14/191/2017 έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Νεάπολης. 
 Με την παραπάνω, στο (4) σχετικό αναφερόμενη επιστολή υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, 

αίτημα της Λιμενικής Αρχής Νεάπολης, για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μονεμβασίας, 
προκειμένου να συμμετέχει στη Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή 
εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων,  για το έτος 2017. 

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν. Ν.2881/2001 (Φ.Ε.Κ.16/Α) «Ρύθμιση 
θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι: 

Για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων , ο 
Οργανισμός ή η Λιμενική Αρχή, ανάλογα ενεργεί μετά από γνώμη Επιτροπής, στην οποία 
συμμετέχει εκπρόσωπος της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής Αρχής, του 
τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου και του Οργανισμού που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του 
πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του 
Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής. 

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του (3) σχετικού: 
1.- Σε κάθε Οργανισμό ή Λιμενική Αρχή συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή, στην οποία 

συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής Αρχής, του 
τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οργανισμού, που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του 
πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα. 

2.- Με ευθύνη του Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής ανάλογα, αιτείται από την 
Περιφέρεια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο και κατά περίπτωση από 
τη Λιμενική Αρχή ή από τον Οργανισμό που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του πλησιέστερου 
προς τη θέση του ναυαγίου ή πλοίου λιμένα, ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για 
την συγκρότηση της Επιτροπής. 

Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση δεν υπερβαίνει τη μια εβδομάδα, να γνωστοποιήσουν στη Λιμενική Αρχή ή στον 
Οργανισμό αντίστοιχα τους ορισθέντες εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Εντός της 
ως άνω προθεσμίας ο Οργανισμός ή η Λιμενική Αρχή, ανάλογα με το ποιος φέρει της ευθύνη 
συγκρότησης της Επιτροπής, οφείλουν να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους με τους αναπληρωτές 
τους. 

3.- Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται σε ένα (1) έτος και ανανεώνεται, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη αυτής. 

4.- Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και γνωμοδοτεί, εντός 
μηνός από της αρχικής σύγκλησής της ή εν πάσει περιπτώσει εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. 

5.- Της Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, εφόσον το ναυάγιο ή το 
πλοίο βρίσκεται σε περιοχή λιμένα, σε διώρυγα, ή σε δίαυλο, ή ο εκπρόσωπος της οικείας 
Λιμενικής Αρχής σε περίπτωση που το ναυάγιο ή το πλοίο βρίσκεται στα χωρικά ύδατα, αλλά έξω 
από τη θαλάσσια ζώνη ευθύνης του Οργανισμού. 

6.- Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και γνωμοδοτεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής. 

7.- Χρέη γραμματέα, εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής οριζόμενος 
ανάλογα. Ο γραμματέας έχει της ευθύνη κατάρτισης και τήρησης των πρακτικών καθώς και 
σχετικής αλληλογραφίας. 
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Γ. Το Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παραπάνω 
Υπουργικής Απόφασης είναι: 

1.- Τα μέλη της Επιτροπής με ευθύνη του κατά περίπτωση Οργανισμού ή της Λιμενικής 
Αρχής, ενημερώνονται έγγραφα για το συγκεκριμένο προς εξέταση θέμα, καθώς και των λοιπών 
πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν το ναυάγιο ή το πλοίο, για το οποίο καλούνται να 
γνωμοδοτήσουν για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωσή του. 

2.- Εφόσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή αποφανθεί ότι προκειμένου να 
διατυπώσει τη γνώμη της απαιτείται περαιτέρω εξέταση του θέματος από εμπειρογνώμονα ή 
εμπειρογνώμονες η Επιτροπή προβαίνει στον ορισμό τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την 
υποβολή σε πλήρους και αιτιολογημένης έκθεσης. 

3.- Η Επιτροπή εκφράζει προς τον Οργανισμό ή τη Λιμενική Αρχή την αιτιολογημένη γνώμη 
της γραπτώς, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, που υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της. 

4.- Η λειτουργία και ο τρόπος έκφρασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διέπονται από τις 
διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις". 

Κατόπιν των αναφερομένων το Δ.Σ. πρέπει να ορίσει τον εκπρόσωπο του Δήμου 
Μονεμβασίας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή 
του άρθ. 9 του Ν.2881/2001 (Φ.Ε.Κ.16/Α) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή 
εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων για το έτος 2017.  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
Ορίζει  εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας  στη  Γνωμοδοτική Επιτροπή για  θέματα 

ανέλκυσης, απομάκρυνσης  ή  εξουδετέρωσης  ναυαγίων, ή πλοίων για το έτος 2017, το 
δημοτικό σύμβουλο κ. Βουνελάκη Γεώργιο του Ηλία ως τακτικό, με αναπληρωτή τον επίσης 
δημοτικό σύμβουλο κ. Βελιώτη Ευστάθιο του Γεωργίου.  
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  42/2017. 
    

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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