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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 15-9-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης : 70 / 2022
Περίληψη :

Θέσεις του Δήμου Σκύρου για την Γενική Συνέλευση της ΣΝΕ

Στη Σκύρο, σήμερα 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18) και ύστερα από την με αριθμό πρωτ
4545 από 9-9-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν και τα 13 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
4. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
9. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
10. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
13. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 4 1. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
2. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
3. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
4. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην
συνεδρίαση με μετά από την από 30-9-2022 πρόσκληση της ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην
ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, με τα πιο εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης από
1-1-2021 έως 31-12-2021
2.
Απαλλαγή Δ.Σ και ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή
3.
Εκλογή ορκωτού λογιστή για την νέα διαχειριστική χρήση από 1-1-2022 έως31-12-2022
5.
Απόφαση περί διαχείρισης διαθεσίμων
6.
Διανομή μερίσματος
7.
Προοπτικές ΣΝΕ
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Η Γ.Σ έχει προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 , ενώ σε
περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ θα συνέλθει την 1η Οκτωβρίου 2022 .
Επί του θέματος καλείται να τοποθετηθεί το δημοτικό συμβούλιο δεδομένου ότι ο Δήμος Σκύρου
είναι ο βασικός μέτοχος με ποσοστό περίπου 30%, στο μετοχικό κεφάλαιο της ναυτιλιακής εταιρείας
ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΣΝΕ).
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ.
δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετούνται ως ακολούθως:
Δήμαρχος: Προτείνω την θετική ψήφος μας στο 1ο και 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ψήφιση
και όσον αφορά στο 3ο θέμα ενημερώνω ότι υπάρχει προσφορά ποσού 6.000,00€ από τον ορκωτό
λογιστή κ. Κουφό Κων/νο της εταιρείας «Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ)». Για το 4ο θέμα δεν υπάρχει
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ενώ, όσον αφορά στο 5ο θέμα για διανομή μερίσματος κρατάω
επιφύλαξη για το αν πρέπει να δοθεί μέρισμα κάτω από τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες. Για το
6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί στο τραπέζι η αγορά νέου
πλοίου.
Κωστής Ιπποκράτης: Συμφωνώ με τον κ. Δήμαρχο για το 1ο και 2ο θέμα. Στο 3ο θέμα
καταθέτουμε λευκή ψήφο ενώ για το 4ο θέμα που αφορά στην διαχείριση των διαθεσίμων η θέση μας
είναι -όπως άλλωστε προβλέπεται και από καταστατικές προβλέψεις της ΣΝΕ , το υπερβάλλον
αποθεματικό να κατατεθεί στις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε δεσμευμένους λογαριασμούς ή σε
λογαριασμούς όψεως κατά την κρίση της διοίκησης. Είναι προφανές ότι πρέπει να ψηφίσουμε να μην
δοθεί μέρισμα στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , αν και δεν έχουμε τις θέσεις της διοίκησης της ΣΝΕ
ούτε για το 5ο ούτε για το 6ο θέμα. Συνεπώς όσον αφορά στο 6ο θέμα δεν μπορούμε να πάρουμε
απόφαση χωρίς την πρόταση της διοίκησης της ΣΝΕ και για τον λόγο αυτό η θέση του δημοτικού
συμβουλίου που θα εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει ο Δήμαρχος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων θα
πρέπει να είναι η εντολή προς την διοίκηση της ΣΝΕ να συνεχίσει να ερευνά και ενημερώνεται από
την αγορά των πλοίων, το οικονομικό κλίμα, τις συνθήκες της ναυτιλίας, και όταν συγκροτήσει
συγκεκριμένη πρόταση να την θέση υπ όψη του Δημοτικού συμβουλίου
Σε περίπτωση συγκρότησης πρότασης του ΔΣ της ΣΝΕ πριν την επαναληπτική Γενική Συνέλευση
της Σκύρος Ν.Ε της 1ης Οκτωβρίου 2022, το Δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει εκτάκτως για να
εκφράσει τη θέση του.
Με τις θέσεις του κ. Κωστή Ιπποκράτη συντάσσεται και ο κ. Αντωνόπουλος Κυριάκος.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου , καθώς επίσης
ζητήθηκαν και δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά της εταιρείας από τον παριστάμενο
στην συνεδρίαση Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Σ.Ν.Ε κ. Αγγελή Κων/νο .
Επί των ανωτέρω η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 74 με τίτλο «σύγκληση
του δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010» του ν 4555/2018 όπου
αναφέρεται ότι : «Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση
θετικών και αρνητικών ψήφων», η λευκή ψήφος που δόθηκε από τους κ.κ. Αντωνόπουλο Κυριάκο και
Κωστή Ιπποκράτη για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΣΝΕ, δεν
προσμετράται στην καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών ψήφων
Διατυπώνουν τις παρακάτω θέσεις του δημοτικού συμβουλίου Σκύρου τις οποίες εξουσιοδοτείται
να υποστηρίξει και να ψηφίσει ο κ. Δήμαρχος εκπροσωπώντας τις μετοχές του Δήμου Σκύρου, κατά
την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην ετήσια γενική συνέλευση της ΣΚΥΡΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1η Οκτωβρίου 2022.
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1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης από 1-1-2021 έως 31-12-2021 , η θέση του
Δημοτικού Συμβουλίου είναι να εγκριθεί αυτός με θετική ψήφο από τον Δήμο Σκύρου.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην απαλλαγή του προηγούμενου
διοικητικού συμβουλίου της ΣΝΕ και του ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή,
η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ψηφιστεί με θετική ψήφο από τον Δήμο Σκύρου η
απαλλαγή αυτών.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην εκλογή ορκωτού λογιστή για την
νέα διαχειριστική χρήση από 1-1-2022 έως 31-12-2022, η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
να προταθεί και να ψηφιστεί η επανεκλογή εκλογή της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε Φωκίωνος Νέγρη 3,
σύμφωνα και με την προσφορά του ορκωτού κ. Κωνσταντίνου Κουφού.
4. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Περί διαχείρισης διαθεσίμων), η θέση του
Δημοτικού Συμβουλίου είναι ψηφιστεί με θετική ψήφο από τον Δήμο Σκύρου όπως το
υπερβάλλον αποθεματικό της ΣΝΕ κατατεθεί στις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε
δεσμευμένους λογαριασμούς ή σε λογαριασμούς όψεως κατά την κρίση της διοίκησης
5. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (διανομή μερίσματος) η θέση του δημοτικού
συμβουλίου είναι να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική περίοδο του 2021.
6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (προοπτικές ΣΝΕ) η θέση του δημοτικού
συμβουλίου είναι να δοθεί εντολή προς την διοίκηση της ΣΝΕ να συνεχίσει να ερευνά και να
ενημερώνεται από την αγορά των πλοίων, το οικονομικό κλίμα, τις συνθήκες της ναυτιλίας, και
όταν συγκροτήσει συγκεκριμένη πρόταση να την θέση υπ όψη του Δημοτικού συμβουλίου.
Σε περίπτωση συγκρότησης πρότασης του ΔΣ της ΣΝΕ πριν την επαναληπτική Γενική
Συνέλευση της Σκύρος Ν.Ε της 1ης Οκτωβρίου 2022, το Δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει
εκτάκτως για να εκφράσει τη θέση του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 70 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

