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   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ 
    ΑΡΙΘ.: 1/2021 

Αριθμ. και Ημερομηνία πρόσκλησης: 38/28-01-2021 
Ημερομηνία συνεδρίασης: 29-01-2021, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκε ένα θέμα που υπήρχε εγγεγραμμένο στην 
ημερήσια διάταξη. 
Η συνεδρίαση διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, τις διατάξεις του 184 του Ν. 
4635/2019, του άρθρου 96 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄ 55/11-3-2020 με τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του”, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄87), αλλά και τα 
διαλαμβανόμενα στις με αριθμ. πρωτ.18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές 
εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.. 
 
Το θέμα που συζητήθηκε ήταν το εξής: 

ΘΕΜΑ 1Ο: (1Ο Ημερήσιας Διάταξης):  Αριθμ. Απόφασης: 1/2021. 

Παραχώρηση χρήσης χώρου ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού για τη λειτουργία υδατοδρομίου 
στην Αμοργό και ορισμός νομίμου εκπροσώπου και αντικλήτου για τη διεκπεραίωση  των 
διαδικασιών αδειοδότησης του υδατοδρομίου Αμοργού.  
Στη σημερινή Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. εξετάσθηκε το εν  λόγω θέμα, επειδή έπρεπε 
άμεσα το Δ.Σ. να πάρει απόφαση επ΄ αυτού, για: 

- Να επικαιροποιηθεί η 22/2018 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: ΄΄ Παραχώρηση 
χρήσης χώρου ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Αμοργού για τη λειτουργία υδατοδρομίου στην Αμοργό΄΄ 
και για 

- Επιβεβαίωση των στοιχείων του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου για τη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης του υδατοδρομίου Αμοργού, καθότι με την 
23/2018 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. είχε οριστεί ο πρώην Δήμαρχος Αμοργού και 
Πρόεδρος του Δ.Λ.ΤΑ. κ. Φωστιέρης Νικόλαος με αντίκλητο τον Δημοτικό – τότε – Σύμβουλο 
κ. Καραίσκο Ελευθέριο. Λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής η προαναφερόμενη απόφαση 
πρέπει να επικαιροποιηθεί.  

 
Περίληψη:  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφασίζει : 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ :Εγκρίνει την Διά περιφοράς Έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,στις δια-

τάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, το  άρθρο 10 παρ.1 της  Πράξης  Νομοθετικού Περιεχο-

μένου  ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», στο  

οποίο προβλέπεται  η  διά περιφοράς σύγκλισή του, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις με α-

ριθμ.πρωτ.18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.  

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : Εγκρίνει  - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ του άρθρ. 7 του 
Ν. 4663/2020 - την παραχώρηση του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, καθώς και του χερσαίου χώρου 
για τις ανάγκες της λειτουργίας του υδατοδρομίου Αμοργού, εμβαδού 150 τ.μ. περίπου, στο λιμάνι 
των Καταπόλων Αμοργού και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά εισόδου του λιμανιού, όπως 
αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα που είναι θεωρημένο από το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Αμοργού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 
Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού Αμοργού κ. Μπονίδης Ανδρέας ψήφισε ΄΄όχι΄΄, διότι  – 
όπως ανέφερε – δεν ψηφίζει τις εν λόγω παραχωρήσεις  για λόγους χωροταξικούς και ασφαλείας 
των ανθρώπων και των σκαφών και θα πρέπει να βρεθεί άλλο μέρος πιο κατάλληλο και ασφαλές. 

3. ΟΜΟΦΩΝΑ: Επιβεβαιώνει - σύμφωνα με την παρ.1δ του άρθρ. 7 του Ν.4663/2020 -  ότι 

νόμιμος εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού είναι ο Πρόεδρος αυτού κ. 
Ελευθέριος Καραϊσκος, Δήμαρχος Αμοργού και ορίζει ως αντίκλητο τον κ. Γκόβα Αναστάσιο, 



Ταχυδρ. Διεύθυνση: Δραγωνέα 5, Μαρκόπουλο Τ.Κ.19003, Τηλ.: 2111211416, κιν.: 6941610761, 
email: tgovas@waterairports.com. ,για τη διεκπεραίωση  των διαδικασιών αδειοδότησης του 
υδατοδρομίου Αμοργού΄΄. 

 

4.  Με την παρούσα απόφαση να ανακληθεί η 23/2018 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.,  με  
θέμα: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου και αντικλήτου για τη διεκπεραίωση  των διαδικασιών 
αδειοδότησης του υδατοδρομίου Αμοργού΄΄. 

 
5. Η παρούσα Απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 

4635/2019, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη 

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 

Σε σύνολο επτά (7) μελών : 

Παρόντα μέλη: Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κων/νος, Σίμος Σταμάτιος, Ψακής Ιωάννης, 
Θεολογίτης Μιχαήλ, Παναγάκης Γεώργιος,  Μπονίδης Ανδρέας (Λιμενάρχης). 
Απόντα μέλη:   ------------------------ 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α. 
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