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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.01.2021, ώρα 19:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.02.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 935 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

13/2021 
από το πρακτικό της 2ης/ 29.01.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 10ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στη γνωμοδοτική 

επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α’ 16) για την ανέλκυση, 

απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2021. 

 

Σήμερα Παρασκευή 29.01.2021, ώρα 17:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

681/25.01.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.01.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κατσιάβας Αστέριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Αλεξανδρίδου Βασιλική  27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου). 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: 6ΣΞΧΩ6Ι-ΕΤ3



Σελίδα 2 από 3 

Θέμα 10ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στη γνωμοδοτική 

επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α’ 16) για την ανέλκυση, 

απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2021. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Θέτουμε υπόψη σας: 

- το με αριθμ. πρωτ. 2131.14/140/2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Τομέας Λιμενικής 

Αστυνομίας – Γραφείο Γενικής Αστυνομίας) με το οποίο μας ζητείται ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, 

με τον νόμιμο αντικαταστάτη του, που θα συμμετάσχει στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 

2881/2001 (ΦΕΚ 16/06.02.2001 τεύχος Α’).  

- τις διατάξεις της παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/06.02.2001 τεύχος Α’): «Ρύθμιση 

θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες καθορίζεται ότι: «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 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». 

- τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2123/36/2001 (ΦΕΚ 1438/22.11.2001 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού 

Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα: «Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής» και συγκεκριμένα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 αυτής, με τις οποίες καθορίζεται ότι: 

«1.- Σε κάθε Οργανισμό ή Λιμενική Αρχή συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 

εκπρόσωποι 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. 2.- Με ευθύνη του Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής 

ανάλογα, αιτείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 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. 

- το υπ’ αριθμ. 6.000/188/2018 (ΑΔΑ: 68ΔΣ4653ΠΩ-Ν54) έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής», με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 7 ν. 2881/2001 (Α’16) μετά τη θέση σε 

ισχύ των διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α’ 94)». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε να ορίσετε, με απόφασή σας, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στη 

γνωμοδοτική επιτροπή, της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α 16), για την ανέλκυση, 

απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2021, τον δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο 

Γιάνναρο, με αναπληρωτή του το δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Κορδίλα (προτάθηκε από τη μειοψηφία)». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν. 2881/2001 (Α’ 16): «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων 

και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2123/36/2001 (Β’ 1438) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 

με θέμα: «Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής», 

- το υπ’ αριθμ. 6.000/188/2018 (ΑΔΑ: 68ΔΣ4653ΠΩ-Ν54) έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 7 ν. 2881/2001 (Α’16) μετά τη θέση 

σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α’ 94)», 

- το με αριθμ. πρωτ. 2131.14/140/2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Τομέας 

Λιμενικής Αστυνομίας - Γραφείο Γενικής Αστυνομίας), με θέμα: «Ανανέωση θητείας μελών 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του 

Ν.2881/2001 (Α’ 16) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 

2021, το δημοτικό Σύμβουλο Γιάνναρο Γεώργιο (τηλέφωνο: 6932262986), με αναπληρωτή του το 

δημοτικό Σύμβουλο Κορδίλα Δημήτριο (τηλέφωνο: 6972338012). 

 

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας – Γραφείο Γενικής Αστυνομίας). 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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