
                                         

                                                                    

                                                                                                      
Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»  

                                                                                                                       
 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ.  10/ 29 Νοεµβρίου 2021  τακτικής συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 46/2021 

Περίληψη: Συγκρότηση σε σώµα των νέων µελών του διοικητικού 

συµβουλίου του ΝΠ∆∆: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΒΟΧΑΣ». 

 

    Σήµερα την 29
η
 του µηνός Νοεµβρίου έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ., το 

διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 235/25-11-2021 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε  σε όλα τα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του 

άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου, 

αφού από τα επτά (7) µέλη  ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) και έλειπαν τα τρία (3) : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)                                      1. Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

2.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ.                       2.-Μπούρας Νικόλαος (Αντ/δρος) 

3.Καλλίρη Μαρία, µέλος                                                       3.-Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

    Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 

16 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού 

προσώπου ορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση 

του νέου διοικητικού συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή 

ευθύνης του λιµενικού ταµείου εκτείνεται στα όρια ενός ΟΤΑ, ο αριθµός των µελών του διοικητικού του 

συµβουλίου ορίζεται σε επτά (7) µέλη µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται πάντοτε ο προϊστάµενος της 

λιµενικής αρχής της έδρας του δηµοτικού λιµενικού ταµείου. 

Το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Βέλου-Βόχας µε την αρ. 107/22-11-2021 απόφασή του (Α∆Α: Ψ14ΗΩ9Π-

2ΘΦ) όρισε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του ν.2738/99 τους κάτωθι ως µέλη του νέου 

διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»: 

1.∆αληβίγκας Γεώργιος, Πρόεδρος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Σδράλη Μιχαήλ 
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2.Ο εκάστοτε Προϊστάµενος της πλησιέστερης Λιµενικής Αρχής 

3.Μπούρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Σιάχο Ανδρέα 

4.Κελέκου Αλεξάνδρα, µε αναπληρωµατικό µέλος την Βλαχογιάννη Μαρία 

5.Καλλίρη Μαρία, µε αναπληρωµατικό µέλος την Βανικιώτη Αλεξάνδρα 

6.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Τρωγάδη Βασίλειο 

7.Πανταζής Παναγιώτης, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Κατσιφώλη Παναγιώτη. 

Το Νοµικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος. Η θητεία των µελών είναι διετής για την περίοδο 2021-2023 και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση 

του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και έλαβε υπόψη: 

• Την αρ. 107/2021 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.2738/99 και µετά από διαλογική συζήτηση 

• Το υπ΄αρ. 2132.26-3/769/25-11-2021 έγγραφο του ∆΄Λ/Τ  Κιάτου µε το οποίο ορίσθηκε να συµµετέχει ως 

τακτικό µέλος του ΝΠ∆∆, ο ∆ιοικητής του ∆΄Λ/Τ Κιάτου σηµαιοφόρος Λ.Σ. κ. Κορωναίος Παρασκευάς 

(Α.Μ. 3608) µε αναπληρωτή του τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. κ. Πλατή Κωνσταντίνο (Α.Μ. 4120) 

• Την υπ΄αρ. 100471/6064/22-12-2015 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ.Α.∆.Π.∆.Ε.& Ι. µε θέµα: 

«Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» 

(ΦΕΚ3037/τ.Β΄/31-12-2015), 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη συγκρότηση σε σώµα του νέου διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό 

Ταµείο Βόχας», όπως  ορίσθηκε µε την υπ΄αρ. 107/2021(Α∆Α: Ψ14ΗΩ9Π-2ΘΦ)  απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Βέλου-Βόχας, ως εξής: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆αληβίγκας Γεώργιος µε αναπληρωτή τον Σδράλη Μιχαήλ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπούρας Νικόλαος µε αναπληρωτή τον Σιάχο Ανδρέα 

ΤΑΚΤΙΚΑ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

• Κορωναίος Παρασκευάς, ∆ιοικητής του ∆΄Λ/Τ Κιάτου, αναπληρούµενος από τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. κ. 

Πλατή Κωνσταντίνο 

• Κελέκου Αλεξάνδρα, αναπληρούµενη από την Βλαχογιάννη Μαρία 

• Καλλίρη Μαρία, αναπληρούµενη από την Βανικιώτη Αλεξάνδρα 

• Στεργιόπουλος Λεωνίδας, αναπληρούµενος από τον Τρωγάδη Βασίλειο 

• Πανταζής Παναγιώτης, αναπληρούµενος από τον Κατσιφώλη Παναγιώτη 

  

 Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ                          1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         

                                                       2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ            

                                                       3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                                     ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΒΖ6ΟΞ2Π-ΚΦΛ
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