
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                             Από το πρακτικό της 12
ης

 τακτικής συνεδρίασης  

∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                            του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                     του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ναυπάκτου 

                                                                                                 Έτους 2014 

                                                                                                 Αριθµ. απόφασης 62 

 

                                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                                                                 

Περί: «Λήψης  απόφασης για εκπόνηση µελέτης για ενιαίο τύπο σκιάστρων στις παραλίες ΧΖΛ 

Ναυπάκτου & Αντιρρίου». 

 

Στη Ναύπακτο σήµερα 22/10/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

ξενοδοχείου  Ξενία σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ναυπάκτου, 

ύστερα από την  αριθµ. πρωτ. 935/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία κοινοποιήθηκε 

και στον ∆ήµαρχο Ναυπακτίας κ. Π. Λουκόπουλο και η οποία επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του συµβουλίου 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 4 του εγκεκριµένου στις 

23/8/2004 (απόφαση 11/2004) Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆ιοίκηση & ∆ιαχείρισης του ∆ΛΤΝ, όπως 

ισχύουν και µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

Ως γραµµατέας για την τήρηση των πρακτικών παρέστη η υπάλληλος του ∆ΛΤΝ κα Μπισµπίκη Αγγελική. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   

1. Φράγκος Αντώνιος, Πρόεδρος ∆.Σ. 

2. Ασηµακόπουλος Γεώργιος Αντιπρόεδρος 

3. Σπυροπούλου Σοφία  Μέλος 

4. Σµπούκης Βασίλειος  

5. Ζιαµπάρα Μαρία, Μέλος  

6. Γούλας Γεώργιος, Μέλος 

7. Θωµοπούλου Μαρία, Λιµενάρχης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  ουδείς  

 

ΑΠΟΧΩΡΙΣΑΝΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ουδείς 

 

Αφού διαπιστώνεται από τον πρόεδρο του ∆.Σ. ότι υπάρχει η νόµιµη από τον Κανονισµό απαρτία, αρχίζει η 

συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος κ. Φράγκος Αντώνιος  εισηγείται στα µέλη του ∆Σ εκτός ηµερήσιας διάταξης, ότι οι περιοχές της 

Κάτω Βασιλικής και του Κρυονερίου καθώς και το Λιµανάκι της Μακύνειας δεν έχουν περιέλθει στην αρµοδιότητάς 

µας και ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να περιέλθουν.   

Το θέµα αυτό θα εισαχθεί ως θέµα σε επόµενο συµβούλιο.  

Ο πρόεδρος προτείνει να συζητηθούν πρώτα τα θέµατα 3, 9 & 10 της ηµερήσιας διάταξης για να αποδεσµεύσει 

τους προέδρους των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών και στη συνέχεια να συζητηθούν τα υπόλοιπα 

θέµατα 

Οµόφωνα τα µέλη του ∆Σ αποδέχονται την πρόταση και συµφωνούν να συζητηθούν τα ως άνω θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης  πρώτα. 

 

Απόφαση  62/2014.  

Θέµα 3:  Λήψη  απόφασης για εκπόνηση µελέτης για ενιαίο τύπο σκιάστρων στις παραλίες ΧΖΛ 

Ναυπάκτου & Αντιρρίου. 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ ενηµερώνει τα µέλη του ∆Σ ότι θα πρέπει να απευθυνθούµε στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 

µηχανικών για εκπόνηση µελέτης (ενιαίος τύπος σκιάστρων στις παραλίες ΧΖΛ Ναυπάκτου & Αντιρρίου) από 

οµάδα εργασίας ή µέλους του Συλλόγου. 

   Αναφέρει επίσης ότι το τελευταίο διάστηµα έχει δηµιουργηθεί τεράστιο πρόβληµα µε το θέµα των σκιάστρων. 

Στους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται εντός ΧΖΛ  έχουν υποβληθεί υπέρογκα πρόστιµα απ τις Λιµενικές 

Αρχές και ο µόνος τρόπος να λυθεί το πρόβληµα είναι να εκπονηθεί  σχέδιο για έναν ενιαίο τύπο σκιάστρων. 
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  Για αυτό θα πρέπει να απευθυνθούµε  στο σύλλογο  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έτσι ώστε να µας υποδείξουν µια 

οµάδα εργασίας-µέλος  που θα προχωρήσει στη διαδικασία εκπόνησης του σχεδίου-µελέτης.  

Το µέλος κ. Γούλας Γεώργιος καταθέτει την πρόταση να κάνουµε αίτηµα  προς τους Αρχιτέκτονες να µας δώσουν 

όχι ένα µα δύο και τρείς τύπους σκιάστρων για να έχουν οι επαγγελµατίες ευχέρεια  επιλογής προκειµένου να 

συνταχθούν οι µελέτες.  

Ο κ. κ. Κοργιαλάς εκφέρει την άποψη ότι η Ναύπακτος είναι παραδοσιακός οικισμός και θα πρέπει οτιδήποτε 

πριν αποφασιστεί να εγκρίνεται και από το Σύλλογο Αρχιτεκτονικής και προτείνει να υπάρχει χωροταξία στην 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων . Ο Πρόεδρος στη συνέχεια παίρνει το λόγο και ρωτάει αν θα μας υποδείξουν 

ομάδα εργασίας και στο επόμενο ΔΣ θα έχουν έτοιμο προϋπολογισμό για τη σύνταξη της Μελέτης. Ο κ 

Κοργιαλάς απαντάει πως θα κάνουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες .  

Το µέλος κ. Ασηµακόπουλος εκφέρει την γνώµη ότι θα πρέπει να αποφασίζουµε από κοινού µε τους 

επαγγελµατίες για τον τύπο σκιάστρων, τραπεζ/τα κλπ . 

Τέλος το Μέλος κ. Γούλας υποστηρίζει ότι καλό θα είναι οι Αποφάσεις που παίρνονται να κοινοποιούνται και στο 

∆Σ ∆ήµου Ναυπακτίας. 

Το µέλος κ. Ζιαµπάρα ψηφίζει παρόν και θέτει ένα διαδικαστικό θέµα ως προς τη νοµιµότητα της υπογραφής της 

εισήγησης για τα σκίαστρα. Είναι της άποψης ότι Θα πρέπει να ελέγξουµε την όλη διαδικασία.   

Το ∆Σ µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 Να σταλεί έγγραφο-αίτηµα στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  για να µας υποδείξει  µέλος ή οµάδα 

εργασίας  για την ανάθεση µελέτης για ενιαίο τύπο σκιάστρων στις παραλίες ΧΖΛ Ναυπάκτου και 

Αντιρρίου . 

 

Λεπτοµέρειες επί της παραπάνω απόφασης στα αναλυτικά νοµίµως υπογεγραµµένα Πρακτικά του ∆Σ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ    

  Υπογραφή                                        Υπογραφή                                              Υπογραφές                                                     
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