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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 30 Μαρτίου 2017 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 06/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 30 Μαρτίου 2017  ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 2385/23-03-2017 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν.3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα εννέα (19) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. 

∆ικαίος Περικλής  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ. Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ. 

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. 

Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ  
 
 
Κατά την ψηφοφορία για λήψη απόφασης στο θέµα αυτό, είχαν  
αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κατσής ∆ηµήτριος, 
Βλάχος Χρήστος και Τακλής Ηλίας. 

Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.  

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. 
Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ. 

Τακλής Ηλίας  Μέλος ∆.Σ 

Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 
Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 

Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ. 

Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 
Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 

 
 
Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 

Μαντάς Παναγιώτης. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
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Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν 
υποστεί µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το 
σκεπτικό τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 60/2017 

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό 

Λιµενικό Ταµείο Βόρειας Κυνουρίας». 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο δέκατο τρίτο θέµα της  
ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Μαντά Παναγιώτη – Πρόεδρο του 
Ν.Π.∆.∆. και ∆ήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
 
Με την υπ’ αριθµό 186/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, ορίστηκε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας. 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 244 «∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία», του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ), 
εκτός των άλλων προβλέπει ότι : «…Ο Πρόεδρος των ανωτέρω νοµικών προσώπων και τα 
µη αιρετά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της έδρας του νοµικού προσώπου». 
Η θητεία του σηµερινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λιµενικού Ταµείου έχει φτάσει στο µέσον 
της και εισηγούµαι σήµερα την αντικατάσταση κάποιων µελών για να αποκαταστήσουµε την 
εύρυθµη και την κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του ως νοµικό πρόσωπο.  
Λόγω των υποχρεώσεων που έχω εγώ προσωπικά που ασκούσα τη διοίκηση από τη θέση 
του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η πράξη δείχνει ότι θα πρέπει να εκχωρήσω αυτή 
την αρµοδιότητα σε κάποιον άλλον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ο οποίος θα έχει περισσότερο χρόνο 
για την ενασχόλησή του µε το Λιµενικό Ταµείο.  
Εισηγούµαι λοιπόν την αντικατάστασή µου από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Κολλαρετάκη 
Αριστείδη και περαιτέρω η σκέψη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει η κατά το δυνατόν 
µεγαλύτερη τοπική εκπροσώπηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Τοπικών Κοινοτήτων στα 
όρια των οποίων βρίσκονται οι λιµενικές εγκαταστάσεις. 
Γι' αυτό το λόγο και επειδή είναι δεσµευτική η συγκρότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 
σχέση µε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους ή άλλους δηµότες και εκπροσώπους φορέων, 
προτείνω την επανασυγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Εισηγούµαι λοιπόν και την αντικατάσταση των τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κ.κ. Γκαύρου ∆ηµητρίου του Χρήστου και Κατσή ∆ηµητρίου του Αθανασίου, µε τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Σκαντζό Εµµανουήλ του Κωνσταντίνου και Κουτρουµπή 
Γεώργιο του Νικολάου. 
Στη θέση του αναπληρωµατικού µέλους κ. Σαβούρδου Πέτρου του Παναγιώτη, να 
τοποθετηθεί ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γκαύρος ∆ηµήτριος του Χρήστου. 
∆ικαίος Περικλής : προτείνουµε την αντικατάσταση του αναπληρωµατικού µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κλεώπα Γεωργίου του Ηλία, µε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κόγκο 
Απόστολο του Αθανασίου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων και µετά από διαλογική συζήτηση,  
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αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω : 

 

1. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Βόρειας Κυνουρίας κ. Μαντά Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, µε τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Κολλαρετάκη Αριστείδη του Χαραλάµπους, ο οποίος 
ορίζεται νέος Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Αντικαθιστά τα τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Γκαύρο ∆ηµήτριο του 
Χρήστου και Κατσή ∆ηµήτριο του Αθανασίου, µε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της 
πλειοψηφίας κ.κ. Σκαντζό Εµµανουήλ του Κωνσταντίνου και Κουτρουµπή Γεώργιο του 
Νικολάου, αντίστοιχα. 

3. Αντικαθιστά το αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κλεώπα 
Γεώργιο του Ηλία,µε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κόγκο Απόστολο του Αθανασίου. 

 
Έτσι, η νέα σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι η παρακάτω : 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

Κολλαρετάκης Αριστείδης του Χαραλάµπους, ∆ηµοτικός Σύµβουλος πλειοψηφίας, Πρόεδρος 
Θεοδώρου Αθανάσιος του Νικολάου, ∆ηµότης, Αντιπρόεδρος 
Σκαντζός Εµµανουήλ του Κωνσταντίνου, Σύµβουλος της πλειοψηφίας, µέλος 
Κουτρουµπής Γεώργιος του Νικολάου, Σύµβουλος της πλειοψηφίας, µέλος 
∆ικαίος Περικλής του ∆ηµητρίου, Σύµβουλος της µειοψηφίας, µέλος 
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ανθυποπλοίαρχος Λ/Σ, µέλος 
Γιοβάς Ιωάννης του Άγγελου, Σύµβουλος της µειοψηφίας, µέλος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

Αρφάνης ∆ηµήτριος του Γεωργίου, Σύµβουλος της πλειοψηφίας 
Τσιώρου - Κολοβού Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, Σύµβουλος της πλειοψηφίας 
Γκαύρος ∆ηµήτριος του Χρήστου, Σύµβουλος της πλειοψηφίας 
Κόγκος Απόστολος του Αθανασίου, Σύµβουλος της µειοψηφίας 
Καµπύλης Άγγελος του Αναστασίου, Σύµβουλος της µειοψηφίας 
Σκαρπέλος Λάµπρος του Ηλία, Ανθυπασπιστής Λιµενικού Σώµατος.  
Κωνσταντίνου Νικόλαος του Εµµανουήλ, ∆ηµότης, Πρόεδρος της Τ.Κ. Παραλίου Άστρους 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 60/2017 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος 
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