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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
        ΔΗΜΟΣ  
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
  

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ορισμός εκπροσώπων και των αντίστοιχων αναπληρωτών τους

μέχρι την λήξη της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, για την 

συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Καλαμάτας και 

συγκεκριμένα για: 

α) τον «καθορισμό πολυσύχναστων ή μη πλάζ», 

         β) την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 20 Γ.Κ.Λ. «ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια 

μέσα αναψυχής» και 

         γ) την εξέταση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή 

εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, σύμφωνα με (γ) και (δ) όμοιες

κατόπιν: 

         α) του με αριθ. πρωτ. 2131.16/2778/2019/20-09-2019 εγγράφου 

από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας  (Α.Π. 14337/25-09-2019) και 

         β) του με αριθ. πρωτ. 14428/26-09-2019 εγγράφου από την Δ/νση 

Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας, του Δήμου Πύλου – Νέστορος.  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΚΑΙ ΑΠΟ 6/10/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
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Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό 

Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα 

στις 06 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 

19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 14769 και από 02/10/2019 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Ρομπάκη του 

Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. 

Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των 7/μελών Συμβουλίων 

Κοινοτήτων, των 5/μελών Συμβουλίων Κοινοτήτων & 1/μελών 

Συμβουλίων Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 

του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-

2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-

6-2010 τ. Α’), όπως αντικαταστάθηκε από  τις διατάξεις του άρθρου 74 

του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-7-2018 τ. Α’) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην 

ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, (Πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου), Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, (Αντιπρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, 

(Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου), Διονύσιος  Αγγελόπουλος του 

Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του 

Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή, 

Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, 

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα, Δημήτριος Καφαντάρης του 
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Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», Νικόλαος 

Βάγγαλης του Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη, 

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του 

Παντελή, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Άγγελος Μπίζος 

του Νικολάου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Ευσταθία Σπυροπούλου 

του Αθανασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου, Επικεφαλής της 

παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ», Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου, 

Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, Παναγιώτης Μιχαήλ του 

Κωνσταντίνου, Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη, Επικεφαλής της 

παράταξης «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ», Ιωάννης Καστόρας του Ευσταθίου, 

Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ».  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Κανένας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Σταυρούλα Γιανούτσου (Πύλος), Χαράλαμπος Μπαχούμας (Χώρα), 

Ανδρέας Παναγόπουλος (Ικλαινα), Αντώνιος Σταματελόπουλος 

(Κουκκουνάρας), Νικόλαος Γιαλλελής (Κορώνης), Παναγιώτης Ψυχογυιός 

(Αμπελόφυτο). 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 Κων/νος Πυλιώτης (Κρεμμυδίων), Παναγιώτης Λίγγρης (Μεθώνης), 

Θεόδωρος Παγάνης (Χανδρινού), Ιωάννης Αλεξόπουλος (Πύλας),  

(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. 
Καρβέλας Παναγιώτης του Θεοδώρου καθώς επίσης παρίσταται και ο 
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Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Ρομπάκης, 

διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά 

(27) μελών  βρίσκονται παρόντες είκοσι επτά (27) μέλη και απόντες 
κανένας, όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του 

συμβουλίου το 28ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τoν Ορισμό 

εκπροσώπων και των αντίστοιχων αναπληρωτών τους μέχρι την λήξη της 

θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση Επιτροπών 

αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα για: 

α) τον «καθορισμό πολυσύχναστων ή μη πλάζ», 

         β) την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 20 Γ.Κ.Λ. «ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια 

μέσα αναψυχής» και 

         γ) την εξέταση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή 

εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, σύμφωνα με (γ) και (δ) όμοιες                                 

κατόπιν: 

         α) του με αριθ. πρωτ. 2131.16/2778/2019/20-09-2019 εγγράφου 

από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας  (Α.Π. 14337/25-09-2019) και 

β) του με αριθ. πρωτ. 14428/26-09-2019 εγγράφου από την Δ/νση 

Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας, του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του συμβουλίου 

το με αριθμό  14428/26-09-2019 έγγραφο από την Δ/νση Ανάπτυξης & 

Κοινωνικής Μέριμνας, του Δήμου Πύλου – Νέστορος που αναφέρει ότι: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν2881/01 και 

της Υ.Α. 2123/36/01(ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/2001): «Σε κάθε Οργανισμό ή 
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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».  Οι αρμοδιότητες 

της ανωτέρω επιτροπής περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 του παραπάνω 

νόμου.  

Το Τμήμα Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Καλαμάτας, με το υπ’ αριθμ. 2131.16/2778/20-09-2019 έγγραφό του ζητά 

τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την 

συγκρότηση των εξής επιτροπών: 

α)  καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλάζ  

β) εξέτασης αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του αριθ. 

20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «περί ταχυπλόων (ταχυκίνητων) σκαφών 

και λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής»,  

γ) της γνωμοδοτικής επιτροπής του Ν. 2281/01 για θέματα ανέλκυσης, 

απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. 

Ο ορισμός των εκπροσώπων θα ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας 

του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους θα 

γνωστοποιηθεί στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας. 

Παρακαλούμε το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης ορισμού 

εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) για την συγκρότηση των 

ανωτέρω επιτροπών. 

           Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                             

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

Ομόφωνα   αποφασίζει  
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Ορίζει τον Δημοτικό σύμβουλο, Θεόδωρο Χαραμαρά του Κων/νου, 

τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό σύμβουλο, Θεόδωρο 

Βουγιούκα του Νικολάου, που θα αποτελούν μέλη στην επιτροπή:  

α) Τον «καθορισμό πολυσύχναστων ή μη πλάζ» 

β) Την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του αριθ. 20 

Γενικού Κανονισμού Λιμένα «περί ταχυπλόων (ταχυκίνητων) θαλασσίων 

μέσων αναψυχής», στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής 

Καλαμάτας και 

γ) Για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης 

ναυαγίων ή πλοίων 
 

Ο ορισμός των εκπροσώπων είναι μέχρι την λήξη αυτής της 

Δημοτικής περιόδου και σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους θα 

γνωστοποιηθεί στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  200/2019. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται 

όπως ακολουθεί:  

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβούλιου      Τα μέλη 

(Ακολουθούν Υπογραφές) 

 

             Πύλος  18/10/2019 

           Ακριβές Απόσπασμα 

                         Ο  

   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη 
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