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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12249/22-12-2017  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της 
έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για 
την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσεργάς Κων/νος   15. Τζέκας Θωμάς 

3. Νταφούλης Κων/νος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Τσέτσιλας Δημήτριος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Έξαρχος Γεώργιος  18. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

6. Πανάγου Ελευθερία  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Τσάτσαρης Χρήστος  20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  21. Αργυρίου Ιωάννης 

9. Ζησάκη Ξανθή  22. Βλάγκας Ιωάννης 

10. Ζάχος Βασίλειος  23. Κακαγιάννης Χρήστος 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25.  

13. Μαϊμάρης Δημήτριος  26. -- 

 
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1. Τσούγιας Χρήστος   4. Μπουζέκης Ευθύμιος 

2. Ντόντος Γεώργιος    

3. Τσιαπλές Θωμάς  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και  παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Μιχαλάκης Σ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Μπίκας Ι., Νταής Βασ.] καθώς και οι  εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι.]. 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (2ο ). «Ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 Ν.2881/2001» 
Αριθμός   Απόφασης ( 235) 
 
 Με το αριθ. 2131.14/8414/2017/08-12-2017 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Βόλου, μας γίνεται γνωστό πως ανανεώνεται η θητεία των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
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για ένα έτος (για το χρονικό διάστημα από 20-01-2018 έως 19-1-2019) και ζητείται να 
γνωστοποιήσουμε σε αυτούς, τον εκπρόσωπό μας και τον αναπληρωτή αυτού.  
 
 Σας παραθέτω το άρθρου  9 Γενικές διατάξεις του Ν 2881/01 για ενημέρωσή σας:  
1. Ο κύριος του ναυαγίου και ο κατά περίπτωση υπόχρεος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, για την εξάλειψη των κινδύνων και αποτροπή των δυσμενών συνεπειών από ναυάγιο 
ή πλοίο, ευθύνονται για κάθε ζημιά ή βλάβη που προκαλείται από αυτό. 
2. Κατάσχεση, «δήμευση, πλειστηριασμός» [1] μεσεγγύηση, διαταγή μη μεταβολής της 
κατάστασης, υποθήκη, ενέχυρο, προνόμιο ή άλλο δικαίωμα δεν εμποδίζει τον κύριο ή άλλο 
κατά περίπτωση υπόχρεο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, 
ούτε τον Οργανισμό να ενεργήσει ότι προβλέπεται στο νόμο αυτόν. Αν εκποιείται από τον 
Οργανισμό το ναυάγιο ή το πλοίο και έχει επιβληθεί σε αυτό αναγκαστική κατάσχεση, ο 
υπάλληλος του πλειστηριασμού ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, που αφορούν την αναγγελία και τη διανομή του εκπλειστηριάσματος, μετά τη 
δημόσια κατάθεση του τιμήματος και την πιστοποίηση της ανέλκυσης και απομάκρυνσης του 
ναυαγίου ή της απομάκρυνσης του πλοίου, που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. 
3. Κάθε δαπάνη του Οργανισμού ή αντίστοιχα της Λιμενικής Αρχής, για ενέργειές τους στις 
περιπτώσεις των προηγούμενων άρθρων και κάθε ζημιά τους κατά τις ενέργειες αυτές, η οποία 
δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων τους, καταβάλλεται από τον κύριο ή τον 
κατά περίπτωση υπόχρεο να τις εκτελέσει και σε περίπτωση μη άμεσης καταβολής, 
καταλογίζονται σε βάρος τους και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης 
δημοσίων εσόδων. Η δαπάνη αυτή εξάλλου ικανοποιείται κατά προτίμηση πριν από κάθε άλλη 
απαίτηση από την αξία του ναυαγίου ή του πλοίου. 
4. Κάθε ποσό, που εισπράττεται από το Δημόσιο, από πρόστιμο ή από το τίμημα της εκποίησης 
ναυαγίου ή πλοίου ή από κατάπτωση εγγυήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό "Γαλάζιο Ταμείο" του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής 
Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 
743/1977 (ΦΕΚ 319 Α΄), όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 18 του Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α΄). 
 Τα εισπραττόμενα ποσά διατίθενται για να καλύπτονται οι δαπάνες ανέλκυσης ή 
απομάκρυνσης ή κατ' άλλο τρόπο εξουδετέρωσης επικίνδυνων ή επιβλαβών ναυαγίων ή πλοίων 
και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος. 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος της 
κάλυψης κάθε δαπάνης της Λιμενικής Αρχής, για την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών και της 
απόδοσης αυτής. 
5. Κάθε ποσό, που εισπράττεται από Οργανισμό κατά τις διατάξεις του παρόντος, διατίθεται για 
να καλύπτονται οι δαπάνες αυτού (του Οργανισμού) για την ανέλκυση ή απομάκρυνση ή κατ' 
άλλο τρόπο εξουδετέρωση επικίνδυνων ή επιβλαβών ναυαγίων ή πλοίων και αποκατάσταση της 
ζημιάς ή βλάβης που προκλήθηκε στο περιβάλλον. 
6. Ο Οργανισμός μπορεί να επιτρέψει την παραμονή ναυαγίου ή πλοίου σε λιμένα, διώρυγα ή 
δίαυλο ή αγκυροβόλιο, για εύλογο χρονικό διάστημα, αν ο υπόχρεος δηλώσει εγγράφως, ότι 
πρόκειται να το μετακινήσει για επισκευή σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ή επιχείρηση ή για 
διάλυση και καταθέσει γι' αυτό την εγγύηση, που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 
2. Η δυνατότητα αυτή μπορεί, για τους ίδιους λόγους και με τους ίδιους όρους, να παρασχεθεί 
και στον πλειοδότη ή μειοδότη, που έγινε κύριος του πλοίου. 
7. 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 νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, 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 
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προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής. Η διαδικασία και ο τρόπος 
συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος έκφρασης 
γνώμης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 
 
 Κατόπιν  των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τον εκ νέου ορισμό, ως εκπρόσωπο του Δήμου 
Τεμπών, του κ. Μπουζέκη Ευθύμιου  Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο 
Αιγάνης  κ. Ζαφείρη Κων/νο, για την συγκρότηση  Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 του 
Ν. 2881/01. 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

Τον ορισμό ως εκπρόσωπο του Δήμου Τεμπών, του κ. Μπουζέκη Ευθύμιου  Δημοτικού 
Σύμβουλου, αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο Αιγάνης  κ. Ζαφείρη Κων/νο, για την 
συγκρότηση  Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2881/01 . 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 235/2017 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Καρατέγος Μιχ. 
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