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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθμό 4/2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
Αριθ.Απόφασης
11/2020

«Συγκρότηση
σε σώμα του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάργας σύμφωνα με την αριθ.30/2020 απόφαση του
Δημ.Συμβουλίου Πάργας».
ΘΕΜΑ:

Σήμερα την 16-3-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗ
ΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 76/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ. , που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύτηκε νόμιμα, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (τηλεφωνικώς) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του»,την αρ.18318/13-3-2020 ΥΠ.ΕΣ.«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων,
κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊούCOVID19»,
τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, τουλάχιστον τα 2/3 των μελών που απαιτούνται
για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων δια περιφοράς, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
-7- μελών ,βρέθηκαν δια της ψήφου τους να είναι παρόντα τα – 5 -,ήτοι:.
α/α
1

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Νήρας Ιωάννης-Πρόεδρος

2
3

Τούσης Γεώργιος- τακτικός μέλος
Πηγής Σπυρίδων- τακτικός μέλος

4
5

Τσοβίλης Ευάγγελος- τακτικός μέλος
Χαλκή Αθηνά- τακτικός μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜήτσουΑναστασία-τακτικός
μέλος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
(δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παρασκευή Δρίμτζια , Δημοτική υπάλληλος του Δήμου Πάργας για την τήρηση των πρακτικών .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής :
Όπως γνωρίζετε η Δημοτική Σύμβουλος κ.Τζαβάρα Σταυρούλα υπέβαλε την παραίτησή της από τη
θέση της Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Πάργας και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας με την
αριθ.30/2020 απόφασή του την αντικατέστησε από τις επιτροπές του Δήμου και το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Πάργας ,που είχε οριστεί με προηγούμενη απόφασή του .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας ορίστηκαν ο κ.Πηγής
Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),ως Αντιπρόεδρος και τακτικό μέλος η κ.Χαλκή
Αθηνά στη θέση της κας Τζαβάρα Σταυρούλας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.2738/1999 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Πάργας όρισε με την αριθ.136/2019 απόφαση και την αριθ.30/2020 απόφασή του τους
κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ»:


Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωματικό μέλος την
Ρεπάνη Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
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Χαλκή Αθηνά, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Αθανασίου Άννα, του
Κωνσταντίνου δημότισσα με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
Μήτσου Αναστασία,δημότισσα με γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου,με αναπληρωματικό μέλος την Βουρεκά Αναστασία,του
Κωνσταντίνου,δημότισσα ασκούσα ανάλογη επαγγελματική δράση ως ιδιοκτήτρια
επιχείρησης στην Πάργα.
Τούσης Γεώργιος ,μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας, με αναπληρωματικό
μέλος τον Αξή Δημήτριο,του Παύλου δημότη με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
Πηγής
Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),ως Αντιπρόεδρο
με
αναπληρωματικό μέλος τον Γκίνη Δημήτριο,δημοτικό σύμβουλο
Τσοβίλης Ευάγγελος,του Αθανασίου ,δημότης με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με αναπληρωματικό μέλος τον
Νάκια Φώτιο, δημοτικό σύμβουλο
Λιμενάρχης Πάργας ,ex officio,ως τακτικό μέλος ,με το νόμιμο αναπληρωτή του.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει








ο αντιπρόεδρος.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
Επιπλέον ορίστηκε ότι η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα διαρκέσει δύο (2)
έτη,δηλαδή έως 6/11/2021 και πάντα με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να προβούμε στη συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ σύμφωνα με τις προαναφερόμενες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και:
 τις αριθ.136/2019 και 30/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας περί ορισμού
των μελών Δ.Σ. και εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ καθώς και
αντικατάστασης μέλους .
 τις διατάξεις του Ν.3463/06
 το ΦΕΚ 85/τ.Α /11.05.2012 στο οποίο δημοσιεύτηκε η πράξη σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
 τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.2738/1999
αποφασίζει

ομόφωνα

Τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ως εξής:
 Πρόεδρος: Νήρας Ιωάννης
 Αντιπρόεδρος: Πηγής Σπυρίδων
Μέλη:






Μήτσου Αναστασία,δημότισσα με γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου,με αναπληρωματικό μέλος την Βουρεκά Αναστασία,του
Κωνσταντίνου,δημότισσα ασκούσα ανάλογη επαγγελματική δράση ως ιδιοκτήτρια
επιχείρησης στην Πάργα.
Τούσης Γεώργιος ,μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας, με αναπληρωματικό
μέλος τον Αξή Δημήτριο,του Παύλου δημότη με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
Χαλκή Αθηνά, δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Αθανασίου Άννα, του
Κωνσταντίνου δημότισσα με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
Πηγής Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωματικό μέλος τον
Γκίνη Δημήτριο,δημοτικό σύμβουλο

ΑΔΑ: 9Π9Π46ΜΔΒΖ-Μ3Γ



Τσοβίλης Ευάγγελος,του Αθανασίου ,δημότης με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με αναπληρωματικό μέλος τον
Νάκια Φώτιο, δημοτικό σύμβουλο
 Λιμενάρχης Πάργας ,ex officio,ως τακτικό μέλος ,με το νόμιμο αναπληρωτή του,όπως ακριβώς ορίζονται στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2020.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Νήρας Ιωάννης
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νήρας Ιωάννης

(4 υπογραφές)

