ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασιάς.
Αριθ. Απόφασης 69/2011
«Περί Ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου
Μονεμβασιάς»
Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς,
ύστερα από την με αριθμό 5/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.Κρυπωτός Παναγιώτης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8.
Λύρας Χαράλαμπος
9.
Μαρούσης Χαράλαμος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Τσάκος Κωνσταντίνος
24. Μέντης Γεώργιος
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε απόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
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Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν
οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός
Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ.
Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Τζεραφός Ανάργυρος
Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ.
Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ.
Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης
Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων,
Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα..
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στην εντεταλμένη Αντιδήμαρχο κα Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα, η
οποία είπε τα εξής:
Με το άρθρο 244 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) λειτουργούν σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.
2. Στη διοίκηση των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη
του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 240,
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής της έδρας του
νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος της
πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες
από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η
περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση.
Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που
περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που
αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται
από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο
πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι
χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί
περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που
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θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού
συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία
αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’
ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η
μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που
ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην
περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον
ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως
καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου
διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε
δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»
Με την υπ’ αριθμ. 64/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετονομάστηκε το
Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βοιών σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου
103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό
συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006,
όπως ισχύει
Στην ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς προβλέπεται
11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα αποτελούμενο από:
Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
Έναν (1) σύμβουλο της Δημοτικής ενότητας Βοιών
Δύο (2) μέλη, δημότες ή πολίτες οι οποίοι κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και
τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του νομικού προσώπου.
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το ΝΠ απασχολεί περισσότερα
από 10 άτομα)
τον προϊστάμενο της λιμενικής αρχής της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τέλος, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους
Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται
υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των
οριζόμενων από το Δήμο μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ. β, Ν 2839/2000).
Ύστερα από τα ανωτέρω και με βάση
• τις διατάξεις των άρθρων 240 & 244 του ν. 3463/06
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• την υπ’ αριθμ. 64/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετονομασία του
Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βοιών σε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς
• την εγκ.8/5236/26.01.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
• την εγκύκλιο 43/34504/15.06.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ
• τις εγκυκλίους 11/4569/27.1.2011 & 21/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.& ΗΔ
παρακαλούμε για την λήψη απόφασης ορισμού
• Των μελών και των αναπληρωτών τους στο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Μονεμβασιάς
• Του Προέδρου & Αντ/δρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε
υπόψη του, τις διατάξεις των άρθρων 240 και 244 του Ν. 3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010, τις πιο πάνω αναφερόμενες εγκυκλίους και μετά από μικρή διαλογική
συζήτηση:

αποφασίζει κατά πλειοψ ηφία
Ορίζει τα παρακάτω μέλη του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μ ονεμβασιάς ως εξής:

Τακτικά Μέλη
α/α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1.

Κουτσονικολής Χαράλαμπος

Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

2.

Πριφτάκη Χ΄γρηγορίου Παναγιώτα

Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

3.

Τσαφατίνου Κατερίνα

Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

4.

Αλειφέρη Παναγιώτα

Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

5.

Κολλιάκος Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

6.

Τσάκος Πέτρος

Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)

7.

Μέντης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)

8.

Βατίστας Δημήτριος

Λιμενάρχης Νεάπολης

9.

Μπουτέρης Γεώργιος

Δημότης

10.

Τσίρος Ανδρέας

Δημότης

11.

Σαραντίτη Ειρήνη

Μέλος Δημοτικής Ενότητας Βοιών

Αναπληρωματικά Μέλη
α/α
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1.

Πετράκης Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

2.

Λύρας Χαράλαμπος

Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

3.

Σουρλάς Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

4.

Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)

5.

Χριστάκος Σταύρος

Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)

6.

Τσάκος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)

7.

Περδίκης Μιχαήλ

Λιμενάρχης Μονεμβασίας

8.

Δούκας Βασίλειος

Δημότης
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9.

Γιαλελής Νικόλαος

Δημότης

10.

Δρίβας Δημήτριος

Δημότης

11.

Δουμάνη Σοφία

Δημότισσα

Ορίζει τη θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου διετή δηλαδή μέχρι 31.12.2012.
Εκλέγει Πρόεδρο του πιο πάνω Νομικού Προσώπου το Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Κουτσονικολή Χαράλαμπο και αντιπρόεδρο τον κ. Μπουτέρη Γεώργιο.
Μειοψηφούντων των κ.κ. Μαρούση Χαράλαμπου και του Μέντη Γεωργίου, ο πρώτος δεν
συμφωνεί με τα οριζόμενα μέλη στο Δ.Σ., ο δε δεύτερος με την εκλογή του κ. Κουτσονικολή ως
προέδρου επειδή θεωρεί ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ασκώντας παράλληλα και τα
καθήκοντα του αντιδημάρχου. Ο δε κ. Τσάκος Κωνσταντίνος ζήτησε καθήκοντα προέδρου στο
Λιμενικό Ταμείο να αναλάβει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2011.
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Μολάοι 17-03-2011
Παπαδάκης Γεώργιος
Η Ειδική Γραμματέας
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκη Ευγενία
Τσάκος Κων/νος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
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