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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2021 Συνεδρίασης του ∆.Σ.  
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος 

 
Αριθµ. Απόφασης 96/2021 

 
 Στη Λευκάδα σήµερα την 29η του µηνός Ιουνίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Λευκάδος, µε τηλεδιάσκεψη (µέσω εφαρµογής e:presence), ύστερα από την αριθµ. 
898/25-6-2021 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α) και την αριθµ. 77233/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) 
εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών. 
 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη συµµετείχαν 
έξι (6) µέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος 1. Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος 
2. Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντ/δρος 2. Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος 
3. Γεώργιος Σολδάτος, Μέλος 3. Ακριβούλα Πολίτη, Μέλος 
4. Νικόλαος Βικέντιος, Μέλος   
5. Σοφία Αργύρη, Μέλος   
6. Παναγιώτης Λεονταράκης, Μέλος   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη. 
Πριν τη συζήτηση του 3

ου
 προ Η.∆. θέµατος προσήλθε ο κ. Ε. Χαλικιάς. 

 
ΘΕΜΑ 1

o Η.∆.: Έγκριση µελέτης «Εργασίες ενίσχυσης λιµένα Περιγιαλίου» 

προϋπολογισµού € 24.719,40 µε Φ.Π.Α. 

 
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του ∆.Σ. τη µελέτη «Εργασίες ενίσχυσης λιµένα 

Περιγιαλίου» προϋπολογισµού € 24.719,40 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
 Σύµφωνα µε το αρ. 18 του Ν.2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: 
«4.Επισκευές-επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε υφιστάµενους 
λιµένες και λιµενικές εγκαταστάσεις σε περιοχές δικαιοδοσίας Λιµενικών και ∆ηµοτικών 
Λιµενικών Ταµείων εκτελούνται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, κατόπιν απόφασης του 
διοικητικού τους οργάνου, κοινοποιούµενης στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και στην οικεία Λιµενική Αρχή, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή στην αποκατάσταση φθορών, 
ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών 
και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών δραστηριοτήτων του 
λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης (φορτοεκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, 
από-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά φαινόµενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες 
καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), 
πάσης φύσεως φθορές ή ζηµιές σε κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδοµών, 
εξοπλισµός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης-προστασίας 
εξωτερικών λιµενικών έργων (βραχισµός), 
β) αποσκοπούν στη δηµιουργία υποτυπωδών, µικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την 
εξυπηρέτηση των διακινούµενων επιβατών και εργαζοµένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, 
χηµικές τουαλέτες, A.T.M. τραπεζών, µηχανήµατα αυτόµατης έκδοσης εισιτηρίων, 
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εξοπλισµός και σήµανση για τη διακίνηση πεζών και οχηµάτων, παρεµβάσεις για τη 
βελτίωση της πρόσβασης προσώπων µε αναπηρία κ.λπ.. 
γ) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λιµένων ή 
των λιµενικών εγκαταστάσεων, 
δ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 
ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και 
ε) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του λιµένα ή της λιµενικής 
εγκατάστασης.» 

  Στον λιµένα Περιγιαλίου έχει πραγµατοποιηθεί υποβρύχια αυτοψία του 
κρηπιδότοιχου και διαπιστώθηκαν υποσκαφές και ανοίγµατα σχεδόν σε όλα τα σηµεία των 
αρµών µεταξύ των ογκολίθων. Η εν θέµατι µελέτη αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζηµιών 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του λιµένα, δεν τροποποιεί τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά του λιµένα και ο προϋπολογισµός της είναι κάτω των € 20.000 προ Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η µελέτη. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:  
α) την εισήγηση του Προέδρου, 
β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων 
κείµενων διατάξεων», 
γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», 
δ) το αρ. 18 παρ. 4 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ε) την αρ. 11643/5423/17-6-2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α.Α.Π.) απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί εξοµοίωσης χώρου 
µε χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιµένα της λιµενικής εγκατάστασης Περιγιαλίου 
Λευκάδας», 
στ) την από 24/6/2021 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
Εγκρίνει την από 24/6/2021 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Λευκάδας µε τίτλο «Εργασίες ενίσχυσης λιµένα Περιγιαλίου» προϋπολογισµού € 24.719,40 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 96/2021. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και 
υπογράφηκε ως ακολούθως. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές απόσπασµα 

Λευκάδα, 29/6/2021 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Σπυρίδων Καρβούνης 
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