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      ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 162/2019   

Α.Π.:7046   

                    ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤ.:23-10-2019 

                                                      
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Από το Πρακτικό της  Τακτικής Συνεδρίασης (16ης)  

του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου 

 

Θέμα: «Εκ νέου συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σκοπέλου, σχετικό το υπ’ αριθ. 1801/167179/01-10-2019 έγγραφο 

της Α.Δ. Θ.Σ.Ε., περί αναπομπής της υπ’ αριθ. 130/2019 απόφασης Δ.Σ.»                                 

  

Στη Σκόπελο σήμερα, την 22η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’’, το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

6921/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Αγγελος Ξηντάρης  διαπίστωσε 

ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01 
Ξηντάρης Άγγελος (Πρόεδρος) 

 Καρβέλη Σπυριδούλα 

02 Βούλγαρης Αριστείδης  Λεμονής Κωνσταντίνος 

03 Σάββα-Γκόλια Μαρία   

04 Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία   

05 Ευσταθίου Ιωάννα   

06 Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα   

07 Βαφίνης Νικόλαος   

08 Ευσταθίου Δημήτριος   

09 Πατσής Ρηγίνος   

10 Παπαχρήστος Ηλίας    

11 Τσουκαλάς Ευάγγελος    

12 Αναγνώστου Γεώργιος    

13 Ρόδιος Βασίλειος    

14 Ξηρογιάννης Ιωάννης   

15 Κατσάρης Δημήτριος (μετά την 

απαρτία)  

  

 

Ο Δήμαρχος κ. Σταμάτιος Περίσσης προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση. 
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Προσκλήθηκαν και παρίστανται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Σκοπέλου 

κ. Παντελής Χρυσοφός, και ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας Κλήματος κ. Βαρσαμάς- 

Χρήστος Καραγιώργος. Αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παρίσταται στη συνεδρίαση ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας Γλώσσης κ. Αγάλος Φωτόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Αικατερίνη Προβιά, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν 

παρόντα δεκατέσσερα (14) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.   

   Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το ιστορικό 

της υπόθεσης, μετά τη διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς 

Ελλάδας, της υπ’ αριθ. 130/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σκοπέλου, περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σκοπέλου, απαντώντας η Αποκεντρωμένη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1801/167179/01-10-

2019, έγγραφό της, αναφέρει ότι: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.  

2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-09-2000 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», όπως 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4604/19 (ΦΕΚ 50/26-

03-2019 τεύχος Α’), ορίζεται ότι «1. α) Σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο των δημοσίων 

υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση 

μελών κάθε φύλου, ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικία υπηρεσία, υπηρετεί επαρκής 

αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον 

τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό 

της μονάδας και άνω.  β) 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 (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό 

της μονάδας και άνω. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β εφαρμόζονται στα 

υπηρεσιακά συμβούλια, στα διοικητικά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης 

που συγκροτούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. «Συγκρότηση 

συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α’ και β’ χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων 

του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων 

των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους, ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex 

officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα 

εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού 

αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου. Κατά τα διαλαμβανόμενα στην υποβληθείσα 

απόφαση προκύπτει άρνηση της αντιπολίτευσης, να τηρήσει τα εκ του νόμου 
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προβλεπόμενα με συνέπεια η συγκρότηση του συλλογικού οργάνου να στερείται 

νομιμότητας.   Σας αναπέμπουμε την απόφαση και παρακαλούμε να προβείτε σε εκ νέου 

συγκρότηση του οργάνου με πιστή εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. Παράλληλα σας 

γνωρίζουμε ότι η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, αποτελεί παράβαση 

καθήκοντος και ελέγχεται πειθαρχικά. 

Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι, προτείνω τα κάτωθι μέλη 

Πρόεδρος: Άγγελος Ξηντάρης 

Τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους:  

- Βαφίνης Νικόλαος (αντιπρόεδρος) με αναπληρωτή τον κ. Φύβγα Γεώργιο 

- Γιολδάσης Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Σταματίου Γεώργιο 

- Παλαιολόγου-Μαλαμάκη Βασιλική με αναπληρώτρια την κ. Ροποτού Ιωάννα 

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι, πήρα στα χέρια μου το έγγραφο της Αποκεντρωμένης, 

μίλησα και με τον κ. Σάχο, δεν θέλω να καθυστερήσω τη συγκρότηση του Δ.Σ. του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, πολύ σημαντικό, γι’ αυτό 

και θέλουμε αιρετό εκπρόσωπο. Ζήτησα από την κ. Καρβέλη αλλά αρνήθηκε. Το έκανα 

γνωστό αυτό στον προϊστάμενο της Αποκεντρωμένης, θα κάνουμε και έγγραφο στη 

Γενική Γραμματεία Ισότητας να μας λύσει το πρόβλημα. Την ίδια πρόταση θα κάνουμε, 

δηλ. Τσουκαλάς Ευάγγελος τακτικό μέλος  με αναπληρωτή τον Ευσταθίου Δημήτριο. 

Ο κ. Αναγνώστου ανέφερε ότι, κάνουμε την ίδια πρόταση, δηλ. Κατσάρης Δημήτριος  με 

αναπληρωματικό τον Ξηρογιάννη Ιωάννη. 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι, εμείς επειδή πιστεύουμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει 

δεύτερη γυναίκα από την πλευρά της αντιπολίτευσης με την αναπληρώτριά της, κάνουμε 

πρόταση για δεύτερη γυναίκα με την αναπληρώτρια της, δηλ. Μαρία Σοφικίτου τακτικό 

μέλος, με αναπληρωματικό Ιωάννα Ευσταθίου, στη θέση των μη συννόμως προταθέντων 

Τσουκαλά Ευάγγ. και Ευσταθίου Δημ., κι ας επιλέξει η Αποκεντρωμένη αν θα εγκριθεί ή 

όχι. Πρέπει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να λειτουργήσει. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ξηντάρης ανέφερε ότι, πρέπει να λειτουργήσει το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο, μπορεί να παίρνει αποφάσεις με τον αντιπρόεδρο, αλλά δεν υπάρχει διατάκτης, 

που σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές. 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι, η πρόταση ψηφίζεται ενιαία, διότι πρόκειται για συγκρότηση 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι, είναι κάτι που δεν γνωρίζω, πρέπει να ενημερωθώ, γι’ αυτό 

απέχω, ψηφίζουμε αποχή. 

Ο κ. Αναγνώστου ανέφερε ότι, ψηφίζουμε λευκό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως  εξής: 

Πρόεδρος: Άγγελος Ξηντάρης 

Τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους:  

- Βαφίνης Νικόλαος (αντιπρόεδρος) με αναπληρωτή τον κ. Φύβγα Γεώργιο 

- Γιολδάσης Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Σταματίου Γεώργιο 

- Παλαιολόγου-Μαλαμάκη Βασιλική με αναπληρώτρια την κ. Ροποτού Ιωάννα 
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- Σοφικίτου –Σίσκου Μαρία  με αναπληρώτρια την κ. Ευσταθίου Ιωάννα 

- Κατσάρης Δημήτριος  με αναπληρωματικό τον Ξηρογιάννη Ιωάννη 

- Γκάρας Γεώργιος (Λιμενάρχης) με αναπληρωματικό τον Δροσάκη Σπυρίδωνα. 

 

Επί της ανωτέρω απόφασης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ευσταθίου Δημήτριος, Πατσής 

Ρηγίνος, Παπαχρήστου Ηλίας και Τσουκαλάς Ευάγγελος, δήλωσαν αποχή  και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου Γεώργιος, Ρόδιος Βασίλειος, Ξηρογιάννης 

Ιωάννης και Κατσάρης Δημήτριος, έδωσαν λευκή ψήφο. 

                           

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2019 

Συντάχθηκε και υπογράφθηκε 

Ο  Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 

Ακολουθούν οι υπογραφές 

Απόσπασμα πρακτικού                    

                                       Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

  

 

                                                   

                                                  Άγγελος Ξηντάρης 
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