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ΘΕΜΑ: Οριζμός εκπροζώπων ηοσ Δήμοσ Δσηικής άμοσ ζηο Διαδημοηικό 

Λιμενικό Σαμείο άμοσ. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

  Mατνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ώξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ύζηεξα από 

ηελ 5352/20-05-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29-04-

2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 2369/14-05-2022). 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (15) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

5.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

6.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

7.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

9.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

10.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

11.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

13.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

14.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

15.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

7.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

10.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

11.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

12.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 19:31΄κ.κ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 8ον: Οριζμός εκπροζώπων ηοσ Δήμοσ Δσηικής άμοσ ζηο Διαδημοηικό 

Λιμενικό Σαμείο άμοσ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (8
ν
)  όγδνν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ.Γήκαξρν θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Με ην άξζξν 244 ηνπ Ν.3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Ληκεληθά Σακεία πνπ ζπληζηώληαη, σο δεκνηηθά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, θαηά ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΔΚ 180 Α΄) 

ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο  ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 239 επόκελα θαη ηηο εηδηθόηεξεο 

πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο. 

2. ηε δηνίθεζε ησλ αλσηέξσ λνκηθώλ πξνζώπσλ κεηαμύ ησλ πξνζώπσλ πνπ 

νξίδνληαη κέιε ηνπ  δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 
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ηνπ άξζξνπ 240,  πεξηιακβάλεηαη σποτρεωηικά και ο προϊζηάμενος ηης λιμενικής 

αρτής ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνύ  πξνζώπνπ θαη, όπνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα αξρή, ζηελ 

έδξα, ν πξντζηάκελνο ηεο πιεζηέζηεξεο  πξνο απηήλ ιηκεληθήο αξρήο. 

3. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή επζύλεο ηνπ ιηκεληθνύ ηακείνπ  

εθηείλεηαη ζηα όξηα πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Ο.Σ.Α.), απηό  απνθηά δηαδεκνηηθό ραξαθηήξα. 

Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, νξίδεηαη ζε ελλέα (9) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ  ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ εθηείλεηαη ζηα όρια δύο Ο.Σ.Α., έληεθα 

(11) ζηα όρια ηριών  Ο.Σ.Α. θαη μέτρι δεκαπένηε (15) ζηα όρια περιζζοηέρων ηων 

ηριών Ο.Σ.Α.. 

Ο αξηζκόο ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο Ο.Σ.Α. 

πξνζδηνξίδεηαη από  ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, δηα ηνπ  αξηζκνύ ησλ κεηερόλησλ Γήκσλ. ε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία πξνθύπηεη ππόινηπν πξνο  ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ, νη 

αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ  θαηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο Ο.Σ.Α. κε ην κεγαιύηεξν πιεζπζκό. 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία πξνθύπηεη αξηζκόο κεγαιύηεξνο ησλ κειώλ ηνπ 

δηνηθεηηθνύ  ζπκβνπιίνπ, ν αξηζκόο ησλ αηξεηώλ κεηώλεηαη κε αθαίξεζε 

εθπξνζώπσλ ησλ πιεζπζκηαθά  κηθξόηεξσλ Ο.Σ.Α. θαη ζε πεξίπησζε λεζηώλ κε 

αθαίξεζε θαηά πξώηνλ ησλ εθπξνζώπσλ ησλ  πιεζπζκηαθά κηθξόηεξσλ Ο.Σ.Α. ηνπ 

λεζηνύ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Γεκνηηθνύ  Ληκεληθνύ Σακείνπ. 

Ο πξόεδξνο ησλ αλσηέξσ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ηα κε αηξεηά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ  νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο έδξαο ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ.»  

Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/06, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 16 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δηνηθνύληαη από ην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην, πνπ  απνηειείηαη από πέληε έσο δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο  νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην. Μέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη ν  δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο, δεκνηηθνί ή 

θνηλνηηθνί ζύκβνπινη θαη δεκόηεο ή  θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο 

γλώζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ  πξνζώπνπ, θαζώο θαη έλαο εθπξόζσπνο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ απηό απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο 

από δέθα (10) εξγαδνκέλνπο. Ο αλσηέξσ εθπξόζσπνο πξνηείλεηαη από  ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ ππαιιήισλ εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από  

ηόηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειώλ ηνπ 

δηνηθεηηθνύ  ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη από ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ. Δάλ ηα κέιε  ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη πεξηζζόηεξα από πέληε 

(5), δύν (2) ηνπιάρηζηνλ από απηά  νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ή 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Δίλαη δπλαηόλ ε κεηνςεθία αληί δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

ζπκβνύινπ λα νξίζεη σο εθπξόζσπν ηεο δεκόηε ή θάηνηθν, θαη' αλάινγε εθαξκνγή 

ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία 

δελ νξίζεη ζπκβνύινπο, δεκόηεο ή θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί 
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παξαηηεζνύλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνύλ, κεηέρνπλ ζύκβνπινη, δεκόηεο ή θάηνηθνη 

πνπ νξίδνληαη από ηελ πιεηνςεθία. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην λνκηθό πξόζσπν 

ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο  έλα κέινο πξνηείλεηαη από ην 

νηθείν ζπκβνύιην. Μεηά ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ ην δεκνηηθό  ζπκβνύιην εθιέγεη από 

ηα κέιε απηά ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην,  ν 

δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο, απηόο απηνδηθαίσο θαζίζηαηαη θαη πξόεδξνο  

αληηζηνίρσο, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ νξίδεηαη κε 

ηελ  απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ  δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.» 

Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο εγθπθιίνπο ΤΠ.Δ. εγθ. 52/νηθ. 39155/10.10.2014 θαη 

ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδόκελνη είλαη 

ιηγόηεξνη από δέθα, ζηε ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνο 

ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ηεο ζύλζεζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα 

εθιεγεί από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην έλαο αθόκε δεκνηηθόο ζύκβνπινο.  

ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ 

άξζξνπ 227 ηνπ Ν.3463/06 ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ 

ηδξπκάησλ, ηζρύνπλ θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

ύκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν.3463/06: 

Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνύλ ή λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηδηώηεο  

-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή 

απόθαζε ή  

-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε 

θαη γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζώο θαη  

-όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε σο απηνπξγνί ή 

ζπκκέηνρνη ζε θαθνύξγεκα ή ζε θάπνην από ηα πιεκκειήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 146. 

ύκθσλα κε ηελ 142/2007 ΓλΝΚ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ 

εγθ.43/34504/15.06.2007 δεν είναι σποτρεωηική η ζσμμεηοτή δημοηών ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ Γηαδεκνηηθώλ Ληκεληθώλ Σακείσλ. 

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 8/5236/26.01.2007 ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ζρεηηθά κε 

ηε ζπγθξόηεζε Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ Ιδξπκάησλ, Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ θαη πλδέζκσλ Ο.Σ.Α.  ζε δηαδεκνηηθά ιηκεληθά ηακεία η θαηαλνκή ησλ 

κειώλ  ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ αλά Ο.Σ.Α. γίλεηαη σο εμήο: 

α. Γ.Λ.Σ. κε  2 ΟΣΑ  

Γηαηξνύκε  ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ Γ.. κε ηνλ αξηζκό ησλ κεηερόλησλ Γήκσλ, 

δειαδή  9 /2. Έηζη έρνπκε  4 κέιε από θάζε ΟΣΑ + Ληκελάξρεο+θάηνηθνο=10. ηελ 

πεξίπησζε απηή πνπ πξνθύπηεη αξηζκόο κεγαιύηεξνο ησλ κειώλ ηνπ Γ..(9) 

αθαηξνύκε  εθπξόζσπν ησλ πιεζπζκηαθά κηθξόηεξσλ ΟΣΑ θαη ζε πεξίπησζε 

λεζηώλ αθαηξνύκε εθπξόζσπν ησλ πιεζπζκηαθά κηθξόηεξσλ ΟΣΑ ηνπ λεζηνύ, πνπ 

βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ.  

 Γειαδή, ΟΣΑ Α 4 κέιε +Ληκελάξρεο +θάηνηθνο +ΟΣΑ Β 3 κέιε 

β. Γ.Λ.Σ. κε 3 ΟΣΑ 
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Γηαηξνύκε  ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ Γ.. κε ηνλ αξηζκό ησλ κεηερόλησλ Γήκσλ, 

δειαδή  11 /3.   

Έηζη  έρνπκε 3 κέιε από θάζε ΟΣΑ + Ληκελάξρεο+θάηνηθνο=11.  

Γειαδή, έρνπκε ΟΣΑ Α 3κέιε +Ληκελάξρεο + θάηνηθνο+ ΟΣΑ Β 3 κέιε+ ΟΣΑ Γ 3 

κέιε.  

γ. Γ.Λ.Σ. κε πεξηζζόηεξνπο ΟΣΑ 

Γηαηξνύκε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ Γ.. κε ηνλ αξηζκό ησλ κεηερόλησλ Γήκσλ, 

δειαδή  15 /4 ή 5 ή 6 θιπ.   

ηελ πεξίπησζε Γ.Λ.Σ. κε 4 ΟΣΑ έρνπκε  3 κέιε από θάζε ΟΣΑ +Ληκελάξρεο 

έδξαο+θάηνηθνο=14. Γειαδή πξνθύπηεη ππόινηπν πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ κειώλ ,ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζην ζπκκεηέρνληα ΟΣΑ κε ην κεγαιύηεξν 

πιεζπζκό. 

Αλ  ν ΟΣΑ Α έρεη ην κεγαιύηεξν πιεζπζκό ,ηόηε έρνπκε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε 

κειώλ Γ.. ζε έλα Γ.Λ.Σ. ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 4 ΟΣΑ: 

 ΟΣΑ Α 4 κέιε  + Ληκελάξρεο + θάηνηθνο+ ΟΣΑ Β 3 κέιε + ΟΣΑ  Γ 3 κέιε + ΟΣΑ 

Γ 3 κέιε  

Δάλ όκσο ζην  Γ.Λ.Σ απαζρνινύληαη πεξηζζόηεξνη από δέθα εξγαδόκελνη ηόηε ε 

ζύλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνθύπηεη σο εμήο: 

ΟΣΑ Α  3 κέιε + Ληκελάξρεο + θάηνηθνο + εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ + ΟΣΑ Β 

3 κέιε + ΟΣΑ Γ 3 κέιε + ΟΣΑ Γ 3 κέιε.» 

Ωζηόζο, ζύκθσλα κε ηελ 142/2007 ΓλΝΚ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ 

εγθ.43/34504/15.06.2007 εάν οριζθούν δημόηες ή κάηοικοι σο κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ, ηόηε ο αριθμός 

ασηών θα αθαιρεθεί από ηον αριθμό ηων αιρεηών εκπροζώπων ηνπ ΟΣΑ πνπ ηνπο 

όξηζε, όπσο απηόο πξνθύπηεη από ην αθέξαην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ 

κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ δηα ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηερόλησλ δήκσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΜΟΤ νη 

κεηέρνληεο ΟΣΑ είλαη δύν (2) θαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ, ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ είλαη 9. 

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006 ε εθπξνζώπεζε θάζε Γήκνπ ζην Γ.. 

ζα είλαη ε αθόινπζε: 

Γήκνο Αλαηνιηθήο άκνπ: (4) ηέζζεξα κέιε. 

Γήκνο Γπηηθήο άκνπ: (4) ηέζζεξα κέιε. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 244 παξ.3 ηνπ Ν.3463/2006, ν πξόεδξνο θαη ηα κε αηξεηά κέιε 

ηνπ Γ.. ησλ δεκνηηθώλ ιηκεληθώλ ηακείσλ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γθ.., αθνινπζεί ηελ ζεηεία ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γθ.. Σα κέιε ηνπ 

Γθ.. κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε Απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ζνβαξό ιόγν, πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο. 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 
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Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

3. Σελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην                 

άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/18 

4. Σα άξζξα 239,240 θαη 244 ηνπ Ν.3463/2006 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 παξ.1 ηνπ Ν.4600/2019 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 ηνπ Ν.4623/2019 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

8. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

 

 Δγθξίλεη  ηνλ νξηζκό κειώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γηαδεκνηηθνύ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν άκνπ, σο εμήο: 

Οξίδεη σο ηαθηηθά κέιε ηνπο: 

Α. Λπκπέξε Παλαγηώηε, δεκνηηθό ζύκβνπιν 

Β. Καηζνύξε Γεώξγην ηνπ Παλαγηώηε, δεκόηε (κε εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ) 

Γ. Καιβίλνπ Γέζπνηλα, δεκνηηθή ζύκβνπιν 

Γ. Καξαγηάλλε Γεκήηξην ηνπ Γεσξγίνπ, δεκόηε πνπ ππνδείρζεθε από ηελ κεηνςεθία 

(κε εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ) 

 

Οξίδεη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο: 

Α. ηαύξνπ ηαύξν ηνπ Ισάλλε, δεκόηε (κε εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ) 

Β. Υαξηιάνπ Φώηην ηνπ Δπαγγέινπ, δεκόηε (κε εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ) 

Γ. Καξαζηάζε Πειαγία, δεκόηε (κε εκπεηξία πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ληκεληθνύ Σακείνπ) 

Γ. Παλνύζν Αξηέκην, δεκνηηθό ζύκβνπιν ηεο κεηνςεθίαο. 

 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  22:37΄ . 
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  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  43/25-05-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   25  Μαϊοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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