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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                              
 

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  23θσ/ 22.11.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 107/2021 

Θζμα 5ο: Οριςμόσ μελών Διοικθτικοφ υμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 
ΒΟΧΑ». 

 
Στθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ Σχολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 22α του μθνόσ Νοεμβρίου θμζρα Δευτζρα του ζτουσ 2021 και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (δια ηϊςθσ - εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό Συμβοφλιο φςτερα 
από τθν με αρικ. πρωτ. 9325/18.11.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου  κ. Βαςιλειου Τρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 
άρκρο 67 ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι ζνα (21) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ - Δια ηώςθσ                   ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                                2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
                 3.    Δαλθβίγκασ Γεώργιοσ                                                                            3. Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ  

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 4. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Περρισ Νικόλαοσ                                                         
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                       
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
                 9.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             (δεν προςήλθαν αν και 
                 10.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 11.  Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        
                 12.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ          
                 14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 15.  Πανταηισ Παναγιώτθσ    
                 16  Κατςιφώλθσ Παναγιώτθσ 
                 17. Δθμθτρίου Μαρία, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 8ου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  
                 18. Καραφωτιάσ Γεώργιοσ                                                                                     
                 19. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 20. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε ςτο 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  
                 21. Καμπίτθσ Γεώργιοσ 
 
            Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 

      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

- Ευάγγελοσ Δαγρζσ  Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
- Κεχαγιάσ Περίανδροσ  Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ         
- Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Δθμιτριοσ Καλαντηισ           Πρόεδροσ  Στιμάγκασ      2. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ   Πρόεδροσ   Κρθνϊν          

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου             4.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Μπουγάσ Κων/νοσ           Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου   
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Ταρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ Σουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 5ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Οριςμόσ μελών Διοικθτικοφ 

υμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑ» και είπε τα εξισ :  

Σφμφωνα με τθν παραγρ. 2 του άρκρου 28 του ν. 2738/1999 ςτθν περίπτωςθ που θ γεωγραφικι 
περιοχι ευκφνθσ του λιμενικοφ ταμείου εκτείνεται ςτα όρια ενόσ Ο.Τ.Α., ο αρικμόσ των μελϊν του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ορίηεται ςε επτά (7) μζλθ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται πάντοτε ο 
προϊςτάμενοσ τθσ λιμενικισ αρχισ τθσ ζδρασ του δθμοτικοφ λιμενικοφ ταμείου. 
Με τθν παρ.1 του άρκρου 240 του Ν.3463/06, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 16 του άρκρου 
20 του Ν. 3731/2008 θ κθτεία των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νομικοφ προςϊπου 
ορίηεται με τθν  απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Λιγει πάντοτε με τθν 
εγκατάςταςθ του νζου  διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 
Όπωσ επιςθμαίνεται ςτισ εγκυκλίουσ ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/οικ. 39155/10.10.2014 και ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.102/63900/13.09.2019, ςτθν περίπτωςθ που οι εργαηόμενοι είναι λιγότεροι από δζκα, ςτθ 
κζςθ του εκπροςϊπου των εργαηομζνων και προσ ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ τθσ ςφνκεςθσ του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, κα πρζπει να εκλεγεί από το δθμοτικό ςυμβοφλιο ζνασ ακόμθ δθμοτικόσ 
ςφμβουλοσ.  
Σφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 6 του Ν.4623/19, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.3 του 
άρκρου 177 του Ν.4635/19: 
«Όπου ςτισ διατάξεισ νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων και λοιπϊν κανονιςτικϊν πράξεων, 
προβλζπεται ο οριςμόσ μελϊν ςτθ διοίκθςθ των νομικϊν προςϊπων των διμων και των 
περιφερειϊν, κακϊσ και των ςυνδζςμων τουσ, κατά ςυγκεκριμζνθ αναλογία, τα τρία πζμπτα επί 
του ςυνόλου των μελϊν με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του προζδρου του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ορίηονται από τον διμαρχο ι τον περιφερειάρχθ, αντίςτοιχα. Τα 
υπόλοιπα μζλθ, αφαιρουμζνων τυχόν μελϊν που ορίηονται εκ τθσ κζςεϊσ τουσ (ex officio) ι 
υποδεικνφονται από φορείσ, ορίηονται από τισ λοιπζσ παρατάξεισ με μεταξφ τουσ ψθφοφορία. Σε 
κάκε περίπτωςθ, οι λοιπζσ παρατάξεισ ςυμμετζχουν ςτα ςυμβοφλια με τουλάχιςτον ζνα (1) μζλοσ 
ςυνολικά.  
Στθν εγκφκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 δίνονται οι εξισ διευκρινίςεισ: 
Η ποςοςτιαία αναλογία των τριϊν πζμπτων που υποδεικνφεται από το Διμαρχο υπολογίηεται επί 
του αρικμθτικοφ ςυνόλου των μελϊν του ςυμβουλίου και ανεξάρτθτα από τισ ιδιότθτεσ με τισ 
οποίεσ αυτά ςυμμετζχουν (αιρετοί, δθμότεσ κλπ).  
Για τθν πλιρωςθ τθσ ποςοςτιαίασ αναλογίασ των τριϊν πζμπτων δφναται να υποδειχκοφν μζλθ 
(τακτικά και αναπλθρωτζσ) και από άλλεσ παρατάξεισ, εφόςον θ διάταξθ δεν κζτει περιοριςμοφσ.  
Ο οριςμόσ του προζδρου του διοικθτικοφ ςυμβουλίου περιλαμβάνεται ςτα 3/5 των μελϊν που 
υποδεικνφονται δεςμευτικά από τον Διμαρχο. 
Βάςει των ανωτζρω το Διοικθτικό Συμβοφλιου του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Βόχασ κα 
αποτελείται από επτά (7) μζλθ.   
 
Στθ ςυνζχεια, ο Πρόεδροσ γνωςτοποίθςε ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο τθν υπόδειξθ μελϊν Δ.Σ. του 
Δθμάρχου ο οποίοσ υποδεικνφει ωσ μζλθ του Δ.Σ. του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Βόχασ τουσ 
εξισ: 
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1. κ. Δαλθβίγκα Γεϊργιο, με αναπλθρωματικό μζλοσ τον κ. Σδράλθ Μιχαιλ,  
2. κ. Μποφρα Νικόλαο, με αναπλθρωματικό μζλοσ τον κ. Σιάχο Ανδρζα,  
3. κ. Κελζκου Αλεξάνδρα,  με αναπλθρωματικό μζλοσ τθν κ. Βλαχογιάννθ Μαρία,   
4. κ. Καλλίρθ Μαρία, με αναπλθρωματικό μζλοσ τθν κ. Βανικιϊτθ Αλεξάνδρα, 
5. κ. Στεργιόπουλο Λεωνίδα, με αναπλθρωματικό μζλοσ τον κ. Τρωγάδθ Βαςίλειο. 
 
Από τισ λοιπζσ Δθμοτικζσ Παρατάξεισ, προτείνονται οι κ.κ. Πανταηισ Παν/τθσ ωσ τακτικό μζλοσ με 
τον Κατςιφϊλθ Παν/τθ ωσ αναπλθρωματικό μζλοσ.  
Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε φανερι ψθφοφορία και ο Πρόεδροσ ανακοίνωςε ότι οι ανωτζρω 
προτάςεισ επικυρϊνονται.  
Για τθ κζςθ του Προζδρου προτείνεται ο κ. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ και Αντιπροζδρου ο κ. Μποφρασ 
Νικόλαοσ. 
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ  
Α) τθν αρικμ. 84/28-02-2021 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου,  
Β) τθν αρικμ. 29396/1912/27-12-2012 Διαπιςτωτικι Πράξθ του Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Πελ/ςου,  
Γ) το ΦΕΚ 3037/31-12-2015 τ.Βϋ  
και μετά το πζρασ τθσ αναφερόμενθσ διαδικαςίασ,  

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
με 19 Ψιφουσ υπζρ και 1 κατά του κ. Π. Πανταηι  

 

Α. Σον οριςμό των παρακάτω μελών του Διοικθτικοφ υμβουλίου του  

Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Βόχασ, ωσ εξισ:  
 

1. κ. Δαλθβίγκα Γεώργιο, ωσ Πρόεδρο με αναπλθρωματικό μζλοσ τον κ. Σδράλθ Μιχαιλ,  
2. κ. Μποφρα Νικόλαο, ωσ Αντιπρόεδρο με αναπλθρωματικό μζλοσ τον κ. Σιάχο Ανδρζα,  
3.  Ο προϊςτάμενοσ τθσ πλθςιζςτερθσ λιμενικισ αρχισ,  αναπλθροφμενοσ από τον νόμιμο αναπλθρωτι του,  

4. κ. Κελζκου Αλεξάνδρα,  με αναπλθρωματικό μζλοσ τθν κ. Βλαχογιάννθ Μαρία,   
5. κ. Καλλίρθ Μαρία, με αναπλθρωματικό μζλοσ τθν κ. Βανικιϊτθ Αλεξάνδρα, 
6. κ. Στεργιόπουλο Λεωνίδα, με αναπλθρωματικό μζλοσ τον κ. Τρωγάδθ Βαςίλειο. 
7. κ. Πανταηισ Παν/τθσ, με αναπλθρωματικό μζλοσ τον κ. Κατςιφϊλθ Παν/τθ. 
 
Β. Το Νομικό Πρόςωπο εκπροςωπείται ςτα δικαςτιρια και ςε κάκε δθμόςια αρχι από τον 
Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Γ. Τον πρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ αναπλθρϊνει 
ο  Αντιπρόεδροσ.  
Δ. Η κθτεία των μελϊν είναι διετισ για τθν περίοδο 2021 -2023 και λιγει πάντοτε με τθν 
εγκατάςταςθ του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 107/2021 
Συντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Τα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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