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Α π ό σ π α σ μ α 
από το υπ’ αρ. 18/2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Αίγινας  
Αριθμ. Αποφ. 110/2021    Π ε ρ ί λ η ψ η 

Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης στάθμευσης 
Α.Μ.Ε.Α. στον Λιμένα Πέρδικας.   

 
   Στην Αίγινα σήμερα την 15η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ.  
συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω  τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence 
(www.epresence.gov.gr) το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας κατόπιν της υπ’ 
αρ. 2395/11-10-2021 προσκλήσεως του κ. Προέδρου. 
Παρόντες: 1) Ο Πρόεδρος κ. Θεριανός Στυλιανός, 2) ο Λιμενάρχης Αίγινας κ. Φραγκούλης 
Αργύριος, 3) ο κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος,  4) ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος, 5) ο κ. Μούρτζης 
Αντώνιος. 
Απόντες: 1) ο  Αντιπρόεδρος κ. Αθανασίου Ιωάννης,  2) η κα Δέδε Αργυρώ, 3) o κ. 
Δαλακούρας Κωνσταντίνος, 4) ο κ. Τζίτζης Φίλιππος. 
 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Πετράκη 
Κωνσταντίνα για την τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.   
 
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος ότι τίθεται για έγκριση προς 
συζήτηση και λήψη αποφάσεως εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα με τίτλο: «Λήψη 
απόφασης για καθορισμό θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στον Λιμένα Πέρδικας». 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
- την πρόταση του κ. Προέδρου για συζήτηση Εκτός Ημερήσιας Διάταξης του ανακοινωθέντος 
από τον Πρόεδρό του θέμα. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  Ο μ ό φ ω ν α 
Επί των παρισταμένων μελών 

 
Εγκρίνει, την συζήτηση Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, του θέματος με τίτλο: «Λήψη απόφασης 
για καθορισμό θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στον Λιμένα Πέρδικας» 
   Μετά την έγκριση προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, του θέματος με τίτλο: «Λήψη 
απόφασης για καθορισμό θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στον Λιμένα Πέρδικας», ο κ. Πρόεδρος 
προτείνει τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. μίας (1) θέσεως στη Χ.Ζ.Λ. Λιμένα 
Πέρδικας. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
  

• Το θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία Τοπογραφικό Διάγραμμα της κ. Ταλέβη 
Αγγέλας, Αρχιτέκτων Μηχανικού όπου προβλέπεται χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης 
Α.Μ.Ε.Α. στη Χ.Ζ.Λ. Λιμένα Πέρδικας εμβαδού 15,00τ.μ. συνολικός αριθμός θέσεως 
μία (1) 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά 
πρακτικά της Συνεδρίασης, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί 5 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9) 

 
Ορίζουμε μία (1) θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. εμβαδού 15,00 τ.μ. στη Χ.Ζ.Λ. Λιμένα Πέρδικας 
όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και θα γίνει αντίστοιχη σήμανση του χώρου.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2021.  
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος     Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 

Θεριανός Ν. Στυλιανός 

ΑΔΑ: ΨΒ60ΟΛΤΠ-ΒΟ9


		2022-03-01T10:48:07+0200
	ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2022-03-01T10:51:45+0200
	Athens




