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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της από 23-10-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 73 / 2021
Περίληψη:

προοπτικές της ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Σκύρο, σήμερα 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα
12:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
ΕΚΤΑΣΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76),όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν
4830/21 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’), και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5553 από 410-2021 έγγραφη πρόσκληση του 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).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά συνέχεια της συνεδρίασης της 21-9-2021
κατά την οποία ελήφθη η 64/2021 απόφαση Δ.Σ:
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν 11 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
8. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
10. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
11. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 6
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου

Πρόεδρος
Μέλος
«
«
«
« (δια τηλεδιάσκεψης)
«
«
«
«
«
Μέλος
«
«
«
«
«

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται
στην συνεδρίαση αφενός ως συνέχεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 21
Σεπτεμβρίου 2021 κατά την διάρκεια της οποίας ελήφθη η 64/2021 απόφαση δημοτικού
συμβουλίου και αφετέρου με την από 17-10-2021 αίτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ.
Αντωνόπουλου Κυριάκου, Κωστή Ιπποκράτη, Λέκκα Στρατή και Κυριαζή Δημητρίου με την
οποία ζητείται η άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου ενόψει της Γενικής Συνέλευσης
της εταιρίας λαϊκής βάσης ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , στην οποία ο Δήμος είναι ο
μεγαλύτερος μέτοχος.
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Στην αρχή της συνεδρίασης μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου ο λόγος δίνεται στον κ.
Κωστή Ιπποκράτη, ως ένας από τους συνυπογράφοντες την ως άνω αίτηση, προκειμένου
για την διατύπωση πρότασης.
Ο κ. Κωστής Ιπποκράτης παίρνοντας τον λόγο αναφέρει κατά αρχάς ότι το θέμα της
γενικής συνέλευσης της ΣΝΕ είναι πολύ γενικό και εμπεριέχει διάφορα επί μέρους ζητήματα
και συγκεκριμένα εμπεριέχει περίπτωση να κατατεθεί στην γενική συνέλευση πρόταση να
δοθεί μέρισμα στους μετόχους. Επίσης εμπεριέχει πιθανή πρόταση για αγορά νέου πλοίου.
Επ αυτών οι προτάσεις μας είναι:
α) αναφορικά με το μέρισμα προτείνουμε να μην δοθεί και τούτο γιατί τα χρήματα της
εταιρείας δεν είναι τόσο πολλά, δεν έχουν γίνει αποσβέσεις, επίκειται δεξαμενισμός του
πλοίου και έχουμε μπροστά μας χειμώνα που σημαίνει ότι τα έσοδα της εταιρείας μόλις και
μετά βίας καλύπτουν τις δαπάνες μας. Η εταιρεία θα πρέπει να διατηρήσει το κεφάλαιό της
για να μπορεί να κινηθεί. Εξάλλου η απόδοση του μερίσματος της τάξης του ενός (1) ευρώ
δεν αποτελεί απόδοση για τους μικρομετόχους.
β) εφόσον στο θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ που αφορά στις προοπτικές της
εταιρείας τεθεί θέμα αγοράς νέου πλοίου, η πρότασή μας την οποία ο Δήμαρχος θα
καταθέσει στην Γενική Συνέλευση είναι: Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί- όπως άλλωστε
προβλέπεται και στο καταστατικό της εταιρείας- το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να
διερευνά την αγορά πλοίων, την πολιτική δρομολόγησης των άλλων ακτοπλοϊκών
εταιρειών, την πολιτική επιδοτήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του
Υπουργείου Οικονομικών και έχοντας υπόψη όλο το επιχειρησιακό περιβάλλον, εφόσον
συγκροτήσει πρόταση για αγορά νέου πλοίου ή αντικατάσταση του πλοίου ΑΧΙΛΛΕΑΣ, να
θέσει ολοκληρωμένη πρόταση υπό την κρίση της γενικής συνέλευσης.
Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Δήμαρχος αναφέρει ότι όσον αφορά στο β) σκέλος της
τοποθέτησης του κ. Κωστή είναι ο,τι ακριβώς προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας.
Όσον όμως αφορά στο α) σκέλος της πρότασης , δηλαδή αυτό του μερίσματος, προτείνει
να δοθεί μέρισμα στους μετόχους, εφόσον τον Μάρτιο του 2022 το επιτρέπουν τα
οικονομικά της εταιρείας και εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες που θα προκύψουν από
οικονομικές αναλύσεις και τούτο γιατί έχει να δοθεί μέρισμα πάνω από είκοσι χρόνια . Με
την απόδοση μερίσματος τους μετόχους θα δείξει ο Δήμος και η εταιρεία ότι
αφουγκράζονται τον μικρομεσαίο μέτοχο, θα τον έχουν συμπαραστάτη αν χρειαστεί
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και εν τέλει το ποσό που θα αποδοθεί δεν είναι δυσανάλογο με
το αποθεματικό της εταιρείας. Η πρότασή αυτή αφορά στην απόδοση μερίσματος με βάση
τον ισολογισμό του 2021, όχι του έτους 2020. Με την πρόταση του κ. Δημάρχου συμφωνεί
και ο κ. Φτούλης Δημήτριος ο οποίος αναφέρει ότι ο μικρομεσαίος μέτοχος περιμένει την
απόδοση των μετοχών του.
Ο Κυριάκος Αντωνόπουλος αναφέρει ότι με την πρόταση του Δημάρχου ο κόσμος από
αύριο θα καταλάβει ότι θα δοθεί μέρισμα και κανείς δεν θα δώσει σημασία στα αν και στα
εφ όσον που προτείνει. Και καταλήγει, ότι αν η εταιρεία εκτιμήσει τα οικονομικά, την αγορά,
τις συνθήκες και τη διερεύνηση που θέλει να κάνει για άλλο πλοίο ώστε να μην στερηθεί
τμήμα του αποθεματικού της και καταλήξει ότι δεν θα προχωρήσει σε αγορά του, θα
μπορούσε να αποφασίσει να δώσει μέρισμα μετά από αυτές τις εκτιμήσεις.
Δευτερολογώντας ο κ. Κωστής Ιπποκράτης αναφέρει ότι η απόδοση ή όχι μερίσματος
προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετά το κλείσιμο του ισολογισμού του
έτους και συνεπώς εφόσον η πρόταση του κ. Δημάρχου αφορά στον ισολογισμό
τρέχοντος έτους 2021, είναι πρωθύστερη η λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος αναφέρει ότι ας παρθεί τώρα μια τέτοια απόφαση και ,αν μέχρι
τον Μάριο του 2022 βρεθεί πλοίο προς αγορά , η απόφαση αυτή του δημοτικού
συμβουλίου μπορεί να αλλάξει με νεώτερη.
Παριστάμενος στην συνεδρίαση ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΣΝΕ κ.
Ζαφειρίου Χρήστος αναφέρει ότι όλα μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα και μέρισμα μπορεί
να δοθεί και να ψάχνουμε ταυτόχρονα για πλοίο. Η θέση του δημοτικού συμβουλίου δίνει μια
κατεύθυνση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να προγραμματίσει την
πολιτική της εταιρείας και για τον λόγο αυτό κρίνει σκόπιμο το δημοτικό συμβούλιο να πάρει
μια τέτοια απόφαση.
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Επί των ανωτέρω ακολουθεί διαλογική συζήτηση, το πλήρες κείμενο της οποίας
καταγράφεται στα ηχογραφημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος συνοψίζοντας τα προς ψήφιση θέματα που προέκυψαν
διαμορφώνει τις πιο κάτω προτάσεις επί των οποίων καλεί τα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου να αποφασίσουν , και συγκεκριμένα:
Επί του 6ου θέματος της Γενικής Συνέλευσης της ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αφορά στις
προοπτικές της ΣΝΕ εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος εκφράζοντας την θέση του δημοτικού
συµβουλίου να ψηφίσει ως ακολούθως:
1/ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
ΟΜΟΦΩΝΑ να μην δοθεί μέρισμα με βάση τον ισολογισμό του 2020
2/ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας όπως άλλωστε προβλέπεται και στο καταστατικό της εταιρείας- να διερευνά την αγορά
πλοίων, την πολιτική δρομολόγησης των άλλων ακτοπλοϊκών εταιρειών, την πολιτική
επιδοτήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών και
έχοντας υπόψη όλο το επιχειρησιακό περιβάλλον, εφόσον συγκροτήσει πρόταση για αγορά
νέου πλοίου ή αντικατάσταση του πλοίου ΑΧΙΛΛΕΑΣ, να θέσει ολοκληρωμένη πρόταση υπό
την κρίση της γενικής συνέλευσης.
3/ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ με επτά (7) θετικές ψήφους υπέρ της πρότασης του κ.
Δημάρχου έναντι τριών (3) ψήφων υπέρ της πρότασης του κ. Κωστή Ιπποκράτη που
δόθηκαν από τους κ.κ. Κωστή Ιπποκράτη, Αντωνόπουλο Κυριάκο και Φεργάδη Σπυριδούλα
καθώς και την δήλωση «παρών» που δόθηκε από τον κ. Ευγενικό Ιωάννη και συνεπώς τόσο
η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και
αρνητικών ψήφων σύμφωνα με 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
Να δοθεί μέρισμα στους μετόχους της ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον μετά το κλείσιμο
το έτους 2021 τούτου εκτιμηθεί μετά από ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και εφόσον
δεν έχει προκύψει θέμα αγοράς νέου πλοίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 73 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας

Ευγενικός Ιωάννης

Αντωνόπουλος Κυριάκος

