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Από το πρακτικό 20/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  30-10-2019,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.22317/25-10-2019 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραμανίδη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

    ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πρέβεζας».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
 1. Δημήτριος Καραμανίδης 18. Ιωσήφ Στύλος

 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης 19. Νικόλαος Λουφέκης

 3. Γρηγόριος Κουμπής 20. Ευάγγελος Ροπόκης

 4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Φώτιος Ζέρβας

 5. Λεωνίδας Αργυρός 22. Κωνσταντίνος Δήμου 

 6. Αθηνά Κωνσταντάκη 23. Ηλίας Αλεξανδρής  

 7. Γεώργιος Σαριάνογλου 24. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8. Νικόλαος Παγγές 25. Βασίλειος Κωστούλας

 9. Χρήστος Μπαΐλης 26. Αθανάσιος Ανωγιάτης

10. Κωσταντίνος Ματέρης 27. Παναγιώτης Λελοβίτης

11. Κοσμάς Κορωναίος 28. Σταύρος Αμάραντος

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 29. Ειρήνη Παπαδημητρίου

13. Παύλος Σαραμπασίνας 30. Χρύσανθος Κυριαζής

14. Λάζαρος Πιπιλίδης 31. Κωνσταντίνος Κύρλας

15. Γεώργιος Νίτσας 32. Μιχαήλ Γεωργούλης

16. Αναστάσιος Αμάραντος 33. Χαράλαμπος Κακιούζης

17. Γεώργιος Ντόντης

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  :  Κανένας.

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
αποχώρησε ο κ.  Κύρλας.
Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :     16ο  
Αριθ. Απόφασης  :   407/2019
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  την εισήγηση της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδια κα. Αδάμου),που έχει ως εξής:
<<Έχοντας Υπόψη: 
1. Το αριθμ.318/2003 Π.Δ (ΦΕΚ 270/τ. Α΄/25.11.2003) σύμφωνα με το οποίο
μεταφέρθηκαν στο Δήμο Πρέβεζας οι  αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν.
Πρεβέζης που αφορούν το Δήμο Πρέβεζας, και συστάθηκε το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρεβέζης» με
έδρα το Δήμο Πρέβεζας.
2.  Την  αριθμ.:  3656/2014  απόφαση του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  με  την
οποία  κρίθηκε  ότι  για  την  περίπτωση  των  λιμενικών  ταμείων  των  οποίων  η
γεωγραφική περιοχή εκτείνεται στα όρια ενός Ο.Τ.Α. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις  του άρθρου 28 του ν.  2738/1999, όπως ρητώς ορίζει  η παρ. 7 του
άρθρου 244 του ΔΚΚ . 
3.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως ισχύουν,
σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του
λιμενικού  ταμείου εκτείνεται  στα όρια  ενός Ο.Τ.Α.,  ο  αριθμός  των μελών  του
διοικητικού  συμβουλίου  ορίζεται  σε  επτά  (7)  μέλη,  μεταξύ  των  οποίων
περιλαμβάνεται  πάντοτε  ο  προϊστάμενος  της  λιμενικής  αρχής  της  έδρας  του
δημοτικού λιμενικού ταμείου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2007, όπως ισχύουν, όπου ορίζουν
ότι:  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 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.  Μετά τον
ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο
και  τον  αντιπρόεδρο  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. 
5.  Την  αριθμ.:142/2007  ΓνΝΣΚ,  η  οποία  έγινε  αποδεκτή  με  την
εγκ.43/34504/15.06.2007,  σύμφωνα  με  την  οποία  δεν  είναι  υποχρεωτική  η
συμμετοχή  δημοτών  στα  διοικητικά  συμβούλια  των  Δημοτικών  Λιμενικών
Ταμείων 
6. Τις διατάξεις της παρ .1 του άρθρου 6 του ν.2839/2000, όπως ισχύουν, περί
συμμετοχής των δύο φύλλων στα Διοικητικά Συμβούλια όπου ορίζεται ότι: “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., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων
κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων
ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις,  εφόσον τα μέλη που
διορίζονται  ή  υποδεικνύονται  είναι  πάνω  από  ένα.  Τυχόν  δεκαδικός  αριθμός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με
μισό της μονάδας και άνω”
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7.  Τις  διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 όπου ορίζεται:  ο
ορισμός  μελών  στη  διοίκηση  των  νομικών  προσώπων  των  δήμων  και  των
περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα
τρία  πέμπτα  (3/5)  των  μελών,  συμπεριλαμβανομένου  του  προέδρου  του
διοικητικού  συμβουλίου,  με  τους  αναπληρωτές  τους,  υποδεικνύονται  από  τον
δήμαρχο  ή  τον  περιφερειάρχη,  αντίστοιχα,  και  τα  δύο  πέμπτα  (2/5)  από  τις
λοιπές παρατάξεις.
8. Την αριθμ.πρωτ.:63900/3.9.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου
ορίζεται:  α.  το  δημοτικό  συμβούλιο  συγκροτεί  το  ΔΣ  του  οικείου  νομικού
προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών και δημοτών) από
τον  δήμαρχο  κατά  τα  3/5  και  από  τις  λοιπές  παρατάξεις  κατά  τα  2/5.  Στην
ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων
και ο ex officio οριζόμενος στα δημοτικά λιμενικά ταμεία ως προαναφέρθηκε, οι
οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον
υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας και β. για τον υπολογισμό της αναλογίας
που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει,
περί  της  υποχρεωτικής  αναλογικής  εκπροσώπησης  κάθε  φύλου,  αυτή
υπολογίζεται  στο ένα  τρίτο  (1/3) επί  των μελών που υποδεικνύονται  (για  τα
υποδεικνυόμενα μέλη)  και  επί  του (1/3)  για  τα  λοιπά  προτεινόμενα  προς  το
συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων
του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών.

Εισηγούμαστε:
Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του :
1. να ορίσει  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής
της έδρας του δημοτικού λιμενικού ταμείου.
2.  να  ορίσει,  με  την  ίδια  απόφαση,  από  τα  παραπάνω  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο>>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να
τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος έκανε γνωστό στο σώμα την από 16-10-2019 γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Βουκελάτου Αλέξανδρου η οποία έχει ως
εξής:
«Επί του με αρ. πρωτ.  21501/16-10-2019  ερωτήματος που θέσατε, έχω την γνώμη ότι,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  ν.  4623/2019,   σε  συνδυασμό  με  το
περιεχόμενο της  σχετικής με την συγκρότηση των Δ.Σ. των νομικών προσώπων ΟΤΑ   αρ.
πρωτ. 63900/13-9-2019  εγκυκλίου  αρ. 102  του Υπουργείου Εσωτερικών, το Δημοτικο
Συμβούλιο συγκροτεί το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. με δεσμευτική  υπόδειξη των μελών του από το
Δήμαρχο κατά τα 3/5. 
Η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία υπολογίζεται επι του  αριθμητικού συνόλου των μελών
του Δ.Σ. 
Σε  περίπτωση  που  από  τον  υπολογισμό  δεν  προκύπτει  ακέραιος  αριθμός,  τότε  το
αποτέλεσμα «στρογγυλοποιείται  στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα».
 Δικαιολογητικός λόγος της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί  η διάταξη του  άρθρου 6  του
ν.  4623/2019   σύμφωνα  με  την  οποία   για  λόγους  κυβερνησιμότητας   πρέπει  η
πλειοψηφία να  των μελών της Διοίκησης να προέρχεται  από το συνδυασμό με τον οποίο
εξελέγη ο Δήμαρχος. Από την γενική όμως τοποθέτηση της εγκυκλίου προκύπτει ότι η
μέθοδος  της   «  στρογγυλοποίησης  στην  αμέσως  επόμενη  ακέραια  μονάδα»   δεν
αποκλείεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά εφαρμόζεται γενικά.
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Έτσι   προκύπτει  ότι  επι  7μελούς  Δ.Σ.   του  Δ.Λ.Τ.   τα  3/5   αντιστοιχούν   σε  4,2
συμβούλους  και κατά «στρογγυλοποίηση» σε 5, με συνέπεια ο Δήμαρχος να ορίζει  5
συμβούλους και  με δεδομένη την εκ του νόμου συμμετοχή του Λιμενάρχη , οι άλλες
παρατάξεις να περιορίζονται σε  1 σύμβουλο.
Σύμφωνα  εξ  άλλου  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  παρ.  1β’  του  ν.  2839/2000   η
υποχρεωτική  αναλογική εκπροσώπηση  κάθε φύλου στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ανέρχεται σε
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα
(1). 
Στο ποσοστό δεν συνυπολογίζονται τα συμμετέχοντα  στο Δ.Σ. ως ex officio μέλη του
(Λιμενάρχης).
 Ως  εκ  τούτου   για  την  εφαρμογή  της  συγκεκριμένης  διάταξης  κατά  την  διαδικασία
συγκρότησης  του 7μελούς  Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. απαιτούνται   τουλάχιστον 2 υποδεικνυόμενα
μέλη για συγκεκριμένο φύλο.
Σύμφωνα δε με την οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται
χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008
ΝΣΚ (ΟΛΟΜ).»

Παίρνοντας το λόγο η Δήμαρχος είπε:
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και ειδικότερα την υπ’ αρ. 102/13-9-2019 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ., προτείνω τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου,
“Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας” (7μελές), ως εξής:
- 5 (πέντε) Δημοτικοί Σύμβουλοι προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου,
- τον Προϊστάμενο της Λιμενικής αρχής (ex oficcio) και
-  1  (έναν)   Δημοτικό  Σύμβουλο  προερχόμενο  από  τις  λοιπές  παρατάξεις  μιας  και
εκπροσώπηση των εργαζομένων δεν υπάρχει.

Στο σημείο αυτό οι επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας,  έθεσαν θέμα
νομιμότητας της διαδικασίας Δεδομένων των προβλέψεων του Νόμου για τη συγκρότηση
και  τη  διαδικασία  συγκρότησης  των  εν  λόγω  οργάνων,  όπως  και  δεδομένων  των
αριθμητικών συσχετισμών στην εκπροσώπηση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εντός
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τον κ. Δήμαρχο και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης
να προτείνουν τους δημοτικούς συμβούλους για το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πρέβεζας. 
Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος υποδεικνύει  τους κάτωθι  προς ορισμό αυτών ως μέλη στο
Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω νομικού προσώπου : 
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, Δήμαρχο ως Πρόεδρο,  με αναπληρωματικό του τον Δημοτικό
Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο πλειοψηφίας ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.
2.  ΚΟΥΜΠΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΟ,  Δημοτικό  Σύμβουλο  πλειοψηφίας  και  Αντιδήμαρχο,  με
αναπληρωματικό  του  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  και  Αντιδήμαρχο  πλειοψηφίας  ΑΚΡΙΒΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
3.  ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ  Δημοτικό  Σύμβουλο  πλειοψηφίας  και  πρόεδρο  Δ.Σ.,  με
αναπληρωματικό  του  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  πλειοψηφίας  και  Αντιδήμαρχο
ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ.
4.  ΠΑΓΓΕ  ΝΙΚΟΛΑΟ,  Δημοτικό  Σύμβουλο  πλειοψηφίας  και  Αντιδήμαρχο,  με
αναπληρωματικό του τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας ΑΡΓΥΡΟ ΛΕΩΝΙΔΑ.
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, Δημοτική Σύμβουλο πλειοψηφίας , με αναπληρωματικό της τον
Δημοτικό Σύμβουλο  μειοψηφίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΗΛΙΑ.



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αντιπρόεδρος προτείνεται ο κ. ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

Ακολούθως, ο πρόεδρος ρώτησε τις λοιπές παρατάξεις αν προτίθενται να καταθέσουν μόνο
μία υποψηφιότητα , αφού μία είναι και η θέση που θα καλυφθεί . 

ΝΙΤΣΑΣ: Εμείς ως « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ » δεν θα υποδείξουμε Δημοτικό Σύμβουλο από
την παράταξή μας για το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

Από  τις  λοιπές  παρατάξεις  (συμπεριλαμβανομένου  και  του ανεξαρτητοποιηθέντα
σύμβουλου κου Χαράλαμπου  Κακιούζη),  υπέδειξαν  ως  υποψήφιο  για  ορισμό  τον
κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟ ΚΟΣΜΑ προερχόμενο από την παράταξη <ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ> και
τον κ. ΦΟΝΤΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟ – ΕΥΚΛΕΙΔΗ, προερχόμενο από την παράταξη <ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ>, ενώ  οι  παρατάξεις  <ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ>  και
«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», δήλωσαν ότι
θα απέχουν από τη διαδικασία.

Στη συνέχεια καθώς δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή   του ενός αντιπροσώπου του
Δήμου Πρέβεζας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας,
προερχόμενου από   τις  λοιπές  παρατάξεις  της  μειοψηφίας  μεταξύ  τους  (με  φανερή  ή
μυστική ψηφοφορία), δεδομένου ότι η πρόταση του Δημάρχου Πρέβεζας είναι δεσμευτική
για  το  συμβούλιο,  όπως άλλωστε  οπουδήποτε  η  νομοθεσία  προβλέπει  υποδεικνυόμενα
μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων.

Μετά το πέρας της  μυστικής    ψηφοφορίας που ακολούθησε επί συνόλου  είκοσι (20)
Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων   της μειοψηφίας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  το  αποτέλεσμα  της  ψηφοφορίας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι
ορίζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας,  ο κ.  ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ από την παράταξη
<ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ>( τακτικό μέλος) ο οποίος έλαβε δώδεκα (12) ψήφους έναντι
τεσσάρων  (4)  ψήφων  του  κ.  ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ  ΚΟΣΜΑ  από  την  παράταξη<ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ> (αναπληρωματικό μέλος), υπήρξαν και τέσσερα (4) άκυρα  (υπήρχαν σε
αυτά δυο σταυροί προτίμησης αντί ενός, καθώς μια είναι η θέση που αναλογεί στις λοιπές
παρατάξεις της μειοψηφίας όπως εξαρχής ανέφερε ο πρόεδρος).
Οι  τέσσερις  (4)  δημοτικοί  σύμβουλοι  από  την  παράταξη  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  και  ο  ένας   δημοτικός  σύμβουλος  από  την  παράταξη«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», δήλωσαν ότι δεν συμμετέχουν
στην διαδικασία.

Στο  σημείο  αυτό  έλαβε  το  λόγο  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ
λέγοντας  τα  εξής:  Όσα  ψηφοδέλτια  ήταν  με  2  σταυρούς,  φρονώ  ότι  έπρεπε  να
προσμετρηθούν. Γιατί ουσιαστικά και εκτός του ότι δεν θέλουμε τους 2 εμείς, θα πρέπει
ένας να καταγραφεί ως τακτικός κι ο άλλος ως αναπληρωματικός. Άρα, ουσιαστικά οι 2
σταυροί, προσμετρούνται ως έγκυροι.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ λέγοντας τα
εξής: Όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Κορωναίος, εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία να
ορίσουμε 2 υποψήφιους, αυτό είπε η αντιπολίτευση, μένει στη λογική ότι 2 είναι οι ψήφοι,
θεωρούμε  έγκυρα  τα  ψηφοδέλτια  που  είχαν  τις  2  ψήφους,  και  απευθύνουμε  την
παράκληση  και  την  προτροπή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  να  αξιολογήσει  το  όλο
σκεπτικό μας, που έχει να κάνει με το ότι η αντιπολίτευση δικαιούται βάσει των 2/5,  2
θέσεις στην επόμενη Λιμενική Αρχή. 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του
Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ και  ο πρόεδρος
ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Υπερψήφισαν  οι  παρατάξεις:  «  ΔΗΜΟΣ  ΤΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΜΑΣ»(οκτώ (8)  δημοτικοί
σύμβουλοι)  και « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ » (τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι).
Οι παρατάξεις:  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»(έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι), «  ΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ »(τέσσερις  (4)  δημοτικοί  σύμβουλοι) και  ο  ανεξάρτητος  Δημοτικός
Σύμβουλος  κ. Κακιούζης Χαράλαμπος, ψήφισαν  ΝΑΙ ,  με την επιφύλαξη ως προς την
νομιμότητα της διαδικασίας  για τη συγκρότηση και τη διαδικασία συγκρότησης των εν
λόγω οργάνων, όπως και δεδομένων των αριθμητικών συσχετισμών στην εκπροσώπηση
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παράταξη:  « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ »(πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι), ψήφισε ΛΕΥΚΟ.  
ΑΠΕΙΧΑΝ :Οι  παρατάξεις  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»(τέσσερις  (4) δημοτικοί
σύμβουλοι) και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (ένας (1) δημοτικός σύμβουλος).

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη της
μειοψηφίας, για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ και  ο πρόεδρος
ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη της μειοψηφίας επικυρώνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ. 
Υπερψήφισαν  οι  παρατάξεις:  «  ΔΗΜΟΣ  ΤΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΜΑΣ»(οκτώ (8)  δημοτικοί
σύμβουλοι)  και « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ » (τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι).
Οι παρατάξεις: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»(έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι),« ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΡΑ »(πέντε (5)  δημοτικοί  σύμβουλοι),  «  ΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ »(τέσσερις  (4)
δημοτικοί σύμβουλοι) και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κακιούζης Χαράλαμπος,
ψήφισαν  ΝΑΙ ,  με  την  επιφύλαξη  ως  προς  την  νομιμότητα  της  διαδικασίας   για  τη
συγκρότηση και τη διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω οργάνων, όπως και δεδομένων
των αριθμητικών συσχετισμών στην εκπροσώπηση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης
εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΠΕΙΧΑΝ :Οι παρατάξεις:  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»(τέσσερις (4) δημοτικοί
σύμβουλοι) και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (ένας (1) δημοτικός σύμβουλος).

Τέλος,  Ο Πρόεδρος  κάλεσε  το Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εκλέξει  τον  Αντιπρόεδρο του
Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου,
δεδομένου  ότι  αφού  συμμετέχει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νομικού  Προσώπου  ο
Δήμαρχος, αυτοδίκαια είναι και ο Πρόεδρός του.
Ο Δήμαρχος πρότεινε για Αντιπρόεδρο του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον κ. ΚΟΥΜΠΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ.

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία και ο κ. ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ εκλέγεται ΟΜΟΦΩΝΑ για
τη θέση του Αντιπροέδρου, του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.
Υπερψήφισαν  οι  παρατάξεις:  «  ΔΗΜΟΣ  ΤΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣ  ΜΑΣ»(οκτώ (8)  δημοτικοί
σύμβουλοι)  και « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ » (τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι).
Οι παρατάξεις:  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»(έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι), «  ΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ »(τέσσερις  (4)  δημοτικοί  σύμβουλοι) και  ο  ανεξάρτητος  Δημοτικός
Σύμβουλος  κ. Κακιούζης Χαράλαμπος, ψήφισαν  ΝΑΙ ,  με την επιφύλαξη ως προς την
νομιμότητα της διαδικασίας  για τη συγκρότηση και τη διαδικασία συγκρότησης των εν
λόγω οργάνων, όπως και δεδομένων των αριθμητικών συσχετισμών στην εκπροσώπηση
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παράταξη:  « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ »(τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι), ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
ΑΠΕΙΧΑΝ :Οι  παρατάξεις  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»(τέσσερις  (4) δημοτικοί
σύμβουλοι) και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (ένας (1) δημοτικός σύμβουλος).



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τέλος,  διαπιστώθηκε  ότι  ικανοποιείται  το  τεκμήριο  της  αναλογικότητας  (1/3)  στη
συμμετοχή γυναικών καθώς η μόνη δημοτική σύμβουλος προερχόμενη από την παράταξη
του Δημάρχου κα  Αθηνά  Κωνσταντάκη  έχει  ήδη οριστεί  μέλος,  ενώ η μόνη δημοτική
σύμβουλος προερχόμενη από τις λοιπές παρατάξεις  κα  Ειρήνη Παπαδημητρίου <ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ> δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και απείχε από τη διαδικασία, όπως
επίσης το γεγονός ότι δεν προέκυψε ανάλογο ενδιαφέρον από γυναίκες δημότισσες με
επαγγελματική ή κοινωνική δράση με το σκοπό του νομικού προσώπου προκειμένου να
συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του εν θέματι νομικού προσώπου.

Κατόπιν  των ανωτέρω και  μετά το  πέρας της αναφερόμενης  διαδικασίας,  το  Δημοτικό
Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει  τα επτά (7)  τακτικά και  ισάριθμα  αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  {ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}, ως εξής: 

1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δήμαρχος Πρέβεζας ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό
του τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο πλειοψηφίας ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.
2. ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχος -
Αντιπρόεδρος,  με  αναπληρωματικό  του  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  και  Αντιδήμαρχο
πλειοψηφίας ΑΚΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
3. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας και πρόεδρος
Δ.Σ.  -  μέλος,  με  αναπληρωματικό  του  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  πλειοψηφίας  και
Αντιδήμαρχο ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ.
4. ΠΑΓΓΕΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  Δημοτικός  Σύμβουλος  πλειοψηφίας  και  Αντιδήμαρχος  -
μέλος,  με  αναπληρωματικό  του  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  πλειοψηφίας  ΑΡΓΥΡΟ
ΛΕΩΝΙΔΑ.
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ,  Δημοτική  Σύμβουλο  πλειοψηφίας  -  μέλος,  με
αναπληρωματικό της τον Δημοτικό Σύμβουλο  μειοψηφίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΗΛΙΑ.
6. ΦΟΝΤΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  –  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  Δημοτικός  Σύμβουλος   μειοψηφίας  -
μέλος,  με  αναπληρωματικό  του  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  μειοψηφίας  ΚΟΡΩΝΑΙΟ
ΚΟΣΜΑ.
7. Ο   εκάστοτε Προϊστάμενος  της  Λιμενικής  Αρχής  Πρέβεζας  -  μέλος ,
αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Β.  Τον  Πρόεδρο του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Γ.  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.

Δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  ακολουθεί την θητεία του δημοτικού
συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

            
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  407/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


