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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
Π.Ε ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 
 
Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου 8  
                   Κτίριο Διοικητηρίου  
Πληροφορίες: Μ. Κλαουδάτος 
Τηλ. 26713-60546  
Φαξ: 2671360601 
email: minas.klaoudatos@pin.gov.gr 
 

 
           Αργοστόλι,    16 / 01/ 2017  
           Αρ. Πρωτ.: οικ. 3441 / 840 
 
           ΠΡΟΣ:  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας 
Διεύθυνση Διοίκησης 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Φαξ: 26610.23569 

 
 

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών του 
άρθρου 35 του αρ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος και για θέματα 
ανέλκυσης ναυαγίων – επιβλαβή – κατασχεμένα – εγκαταλελειμμένα 
πλοία.  
 

Σχετ.:  
1. Γενικός κανονισμός Λιμένος αρ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη» 

και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής 
2. Άρθρο 9 παρ. 7 του Ν.2881/2001(ΦΕΚ 16Α/06/02/2001) και Αριθμ. 

2123/36/2001 Απόφαση Υ.Ε.Ν. (ΦΕΚ 1438 Β’/22-10-2001) 
 

Έχοντας υπόψη το ανωτέρω Σχετικό 1 και έπειτα από πρόσκληση του 

Λιμεναρχείου Ιθάκης ζητείται να ορίσουμε έναν εκπρόσωπό μας με τον 

αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή που 

προβλέπεται από το Άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με 

αρμοδιότητες σχετικά με την χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων 

αναψυχής, καθορισμού κανόνων κίνησης των ταχύπλοων σκαφών, τον 

χαρακτηρισμού χώρου ως πολυσύχναστου ή μη για να θεωρηθεί ή όχι ως 

λουτρική εγκατάσταση καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού για το έτος 2017. 

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τον ορισμό του κου Τσιντήλα Σπυρίδων 

Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ιθάκης ως εκπροσώπου μας στην 
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ανωτέρω επιτροπή με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 

Γαλιατσάτο Σπυρίδων.                                               

Έχοντας υπόψη το ανωτέρω Σχετικό 2 και έπειτα από πρόσκληση 

του Λιμεναρχείου Ιθάκης ζητείται να ορίσουμε έναν εκπρόσωπό μας με τον 

αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτήσει την επιτροπή για θέματα 

ανέλκυσης ναυαγίων, επιβλαβή, κατασχεμένα και εγκαταλελειμμένα πλοία 

για το έτος 2016.  

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε τον ορισμό του κου Τσιντήλα Σπυρίδων 

Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ιθάκης ως εκπροσώπου μας στην 

ανωτέρω επιτροπή με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 

Γαλιατσάτο Σπυρίδων.                                           
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