
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης /24-02-2016 συνεδρίασης του δημοτικού 

συμβουλίου 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  40/2016 
 

Θέμα: Περί λήψης απόφασης επί του από 18/02/2016 εγγράφου του κ. προέδρου 

του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών. 

 

Στις Σπέτσες , την εικοστή τέταρτη (24)  του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2016, ημέρα 

Τετάρτη   και ώρα 18.00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σπετσών συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών, ύστερα από 

την με αριθμό πρωτ. 542/19-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου κ. Γεωργίου Λυράκη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 

δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 

87). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) μελών παραβρέθηκαν παρόντα  δεκατρία (13) μέλη 

και ονομαστικά οι: 

 

Παρόντες Απόντες 

1.  Γεώργιος Λυράκης, Πρόεδρος 1. Αγγελική Παπαγεωργίου, Δημ. 

Σύμβουλος 

2.  Καλομοίρα Αργυρίου – Κουμπή, 

Αντιπρόεδρος 

2. Παναγής Γιαννακούλιας, Δημ. 

Σύμβουλος 

3.  Παρασκευή Στόφυλα, Γραμματέας 3. Πέτρος Τσάνας, Δημ. Σύμβουλος 

4.  Παναγιώτης Ταξ Πάνου, Αντιδήμαρχος 4. Κονδυλία Τομπαζιάδη, Δημ. Σύμβουλος 

5.  Μεταξία Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος   

6.  Σπυρίδων Φαρδέλλος, Δημ. 

Σύμβουλος 

  

7.  Κωνσταντίνος Τζιάμος, Δημ. 

Σύμβουλος 

  

8.  Θωμάς Θυμαράς, Δημ. Σύμβουλος   

9.  Δημήτριος Χιώτης, Δημ. Σύμβουλος  οι οποίοι  δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόμιμα 

10.  Παναγιώτης – Ζώης Τριπολιτσιώτης, 

Δημ. Σύμβουλος 

  

11.  Νικόλαος Μέξης, Δημ. Σύμβουλος   

12.  Αθανάσιος Θυμαράς, Δημ. Σύμβουλος    

13.  Γεώργιος Κριτσιδήμας, Δημ. 

Σύμβουλος 

  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο  δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης και είναι 

παρών. 

Η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και στο δημοτικό κατάστημα. 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Νικόλαος Βατίστας, δημοτικός υπάλληλος, για την 

τήρηση των πρακτικών. 
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Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διατάξεως 

«Περί λήψης απόφασης επί του από 18/02/2016 εγγράφου του προέδρου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών» είπε ότι: 

 

Με την υπ’ αριθ. 187/6-10-2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών ορίστηκαν τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ», το οποίο έχει συσταθεί με το υπ’ αριθ. 258/2002 Προεδρικό Δ/γμα το 

οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α’/2002. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου εκλέχτηκε ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Σπετσών ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τζιάμος και ως 

αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Καραμπίνας, δημότης Σπετσών. 

 

Με το υπ’ αρ. πρωτ.: 507/18-2-2016 έγγραφό του προς τον πρόεδρο του δημοτικού 

συμβουλίου Σπετσών, ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σπετσών κ. Κωνσταντίνος Τζιάμος ζήτησε να 

τεθεί ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η λήψη απόφασης περί 

αντικατάστασης του αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών κ. Αναστάσιου Καραμπίνα, λόγω της 

κακής μεταξύ τους συνεργασίας δυνάμει του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06, όπως 

ισχύει). Σε διαφορετική περίπτωση ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σπετσών ζητά την δική του 

αντικατάσταση. 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έδωσε τον λόγο πρώτα στον πρόεδρο 

του Δ.Λ.Τ. Σπετσών και δημοτικό σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Τζιάμο, ο οποίος επί πολύ ώρα 

ανέφερε περιστατικά, πρωτοβουλίες και ενέργειες στις οποίες προέβη ο αντιπρόεδρος κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του και οι οποίες, κατά την θέση του, αφενός απάδουν των 

αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου και αφετέρου δημιουργούσαν προβλήματα στην άσκηση 

των καθηκόντων του Προέδρου, καθώς και στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Δ.Λ.Τ. 

Σπετσών, τα οποία αποτελούν σοβαρό λόγο αντικατάστασής του από μέλος του ΔΛΤ που 

ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

 

Κατόπιν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ. 

Σπετσών κ. Αναστάσιο Καραμπίνα, ο οποίος επίσης επί πολύ ώρα ανέφερε περιστατικά, 

πρωτοβουλίες και ενέργειες του προέδρου που, κατά την θέση του, δημιουργούσαν 

προβλήματα στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Δ.Λ.Τ. Σπετσών και στην άσκηση των 

δικών του καθηκόντων. 

 

Και οι δυο ανέφεραν εργασίες, δράσεις και ενέργειες, που οφείλει ή έχει αποφασίσει να κάνει 

το Δ.Λ.Τ. Σπετσών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε και για τις 

καθυστερήσεις αυτές ο ένας θεωρούσε ως υπαίτιες τις ενέργειες ή παραλείψεις του άλλου. 

Καθ’ όλη την διάρκεια των τοποθετήσεων του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. 

Σπετσών υπήρχαν συνεχείς μεταξύ τους διακοπές / παρεμβάσεις / αντεγκλήσεις, σε έντονο 

ύφος. 
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Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο δημοτικοί σύμβουλοι, τόσο της πλειοψηφίας όσο και της 

μειοψηφίας, και εξέφρασαν τη λύπη και την απογοήτευσή τους για τις αντεγκλήσεις και το 

ύφος των όσων διημείφθησαν μεταξύ του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. 

Σπετσών, δήλωσαν ότι από τη συζήτηση έχει καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

περαιτέρω μεταξύ τους συνεργασία γεγονός που δεν επιτρέπει την ομαλή άσκηση των 

καθηκόντων τους, ενώ εξέφρασαν την αγωνία τους για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία 

του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, ιδίως ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου. 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και έλαβε (όπως δικαιούται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με 

τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων) ο δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης, ο οποίος 

ζήτησε και από τους δυο να ανακαλέσουν όσα ειπώθηκαν και να προσπαθήσουν να 

συνεννοηθούν και να συνεργαστούν για το καλό του Δ.Λ.Τ. και του δήμου Σπετσών. Όμως, 

τόσο ο κ. Τζιάμος όσο και ο κ. Καραμπίνας με κατηγορηματικό τρόπο ενέμειναν στις απόψεις 

που εξέφρασαν νωρίτερα στο συμβούλιο, αρνήθηκαν να ανακαλέσουν και τέλος αρνήθηκαν 

κατηγορηματικά και την περαιτέρω μεταξύ τους συνεργασία. 

 

Σε συνέχεια έλαβε το λόγο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και δήλωσε ότι από τα όσα 

παρέθεσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σπετσών κατά τις τοποθετήσεις τους, 

αλλά και από το ύφος και την ένταση με τα οποία έγινε ο μεταξύ τους διάλογος καθίσταται 

σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μεταξύ τους συνεργασία, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να ασκήσουν ομαλά τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, γεγονός που υπονομεύει και εμποδίζει τόσο την ομαλή 

λειτουργία του, όσο και την εκπλήρωση των σκοπών του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σπετσών. Σε κάθε περίπτωση μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη διοίκηση του 

Δ.Λ.Τ. Σπετσών η οποία δεν επιτρέπει την δημιουργική και επωφελή άσκηση των 

καθηκόντων του, το οποίο άλλωστε παραδέχθηκαν τόσο ο κ. Τζιάμος όσο και ο κ. 

Καραμπίνας κατά τις τοποθετήσεις τους, το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να πάρει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα που θα εξασφαλίσουν ηρεμία, ομαλή λειτουργία και εκπλήρωση των 

σκοπών του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, προς όφελος των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων και 

της χερσαίας ζώνης, αλλά και όλων των κατοίκων και επισκεπτών των Σπετσών, δεδομένου 

ότι οι χώροι αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. περιλαμβάνουν από τις πιο ζωτικές και τουριστικά 

ανεπτυγμένες ζώνες του νησιού.  

 

Στο σημείο αυτό έγινε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και 

αμέσως μετά την επανέναρξή της ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι: 

Με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «……. Η θητεία των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 

συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται 

στην άσκηση των καθηκόντων τους. …….». 
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/5326/26-01-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. 

Διοίκησης & Αποκέντρωσης “Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.” : 

1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να είναι α) ο δήμαρχος, β) 

δημοτικοί σύμβουλοι και γ) δημότες ή κάτοικοι, χρήστες των υπηρεσιών του νομικού 

προσώπου ή κάτοικοι με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 

σχετικά με τον σκοπό του νομικού προσώπου. 

2. Εάν τα μέλη του Δ.Σ. είναι περισσότερα από πέντε (5), τότε τουλάχιστον δύο (2) από 

τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. 

3. Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο 

εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου. Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος μπορούν να εκλεγούν και μη αιρετά μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου». 

 

Σύμφωνα με την 142/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ 

αριθ. 43/34504/15-06-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 

δημοτών στα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. 

 

Με την παρ.1β του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 ορίζεται ότι «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)». 

 

Επίσης, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στο σώμα ότι ο κ. Θεόδωρος Κοκοράκης  με την υπ’ αρ. 

πρωτ. του Δ.Λ.Τ.Σ 72/24-02-2016 αίτησή του υπέβαλε σήμερα στο Δ.Λ.Τ. Σπετσών την 

παραίτησή του από αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών 

για οικογενειακούς λόγους.  

 

Τέλος, ο πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Κωνσταντίνος Τζιάμος, ο κ. Αναστάσιος 

Καραμπίνας  και ο κ. Θεόδωρος Κοκοράκης στην υπ’ αριθ. 187/2014 απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου είχαν προταθεί για μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών εκ 

μέρους της πλειοψηφίας. 

 

Κατόπιν αυτών, ο πρόεδρος εισηγήθηκε προς το σώμα: 

 

1) την αντικατάσταση από μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, για τους σοβαρούς λόγους 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω και που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, και 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ., του μέχρι σήμερα προέδρου του κ. 
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Κωνσταντίνου Τζιάμου από τον προτεινόμενο εκ μέρους της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο 

Θυμαρά του Νικολάου, δημότη και κάτοικο Σπετσών και μέχρι σήμερα αναπληρωματικό 

μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, ο οποίος θα οριστεί και τακτικό μέλος του ΔΣ του 

ΔΛΤ Σπετσών σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Τζιάμου. 

2) την αντικατάσταση από μέλος του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, για τους σοβαρούς λόγους 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω και που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, και 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ., του μέχρι σήμερα αντιπροέδρου του 

κ. Αναστάσιου Καραμπίνα από τον προτεινόμενο εκ μέρους της πλειοψηφίας κ. 

Δημήτριο Χιώτη, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος θα οριστεί και τακτικό 

μέλος του ΔΣ του ΔΛΤ Σπετσών σε αντικατάσταση του Αναστασίου Καραμπίνα. 

3) Την αποδοχή της παραίτησης για οικογενειακούς λόγους από αναπληρωματικό μέλος του 

Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Σ. του κ. Κοκοράκη Θεόδωρου και την αντικατάστασή του ως 

αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Σ. από τον προτεινόμενο εκ μέρους της 

πλειοψηφίας κ. Λάμπρο Θυμαρά δημότη και κάτοικο Σπετσών. 

4) τον ορισμό ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σπετσών που προτείνεται από 

την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, του δημότη και κατοίκου Σπετσών κ. 

Ιωάννη Καραμπουρνιώτη του Νικολάου στη θέση του κ. Γεώργιου Θυμαρά που 

προτείνεται για τακτικό  

5) να προχωρήσει το σώμα σε εκλογή νέου προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, 

με προτεινόμενο εκ μέρους της πλειοψηφίας τον κ. Γεώργιο Θυμαρά του Νικολάου για 

την θέση του προέδρου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών και τον δημοτικό σύμβουλο κ. Δημήτριο 

Χιώτη για την θέση του αντιπροέδρου. 

 

Στο σημείο αυτό ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σπετσών κ. 

Κωνσταντίνος Τζιάμος δήλωσε ότι αποσύρει την δική του πρόταση και συμφωνεί με την 

πρόταση του προέδρου. 

 

κατόπιν αυτών, το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 τα άρθρα 240 και 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06, όπως ισχύει) 

 την υπ’ αριθ. 8/5326/26-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α “Συγκρότηση Διοικητικών 

Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.” 

 το υπ’ αριθ. 258/2002 (ΦΕΚ 231 Α’) Π.Δ. σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σπετσών 

 το άρθρο 6, παρ.1β, του Ν.2839/2000. 

 την υπ’ αριθ. 142/2007 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και την υπ’ αριθ. 43/34504/15-06-2007 

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

 την 187/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών με την οποία ορίστηκαν τα 

μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών και εκλέχθηκαν ο Πρόεδρος και 

ο Αντιπρόεδρος καθώς και την υπ’ αρ. 181/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 

την οποία αντικαταστάθηκε μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. λόγω παραίτησης  

 τα στοιχεία του φακέλου,  

 την πρόταση του προέδρου του 

 

 

και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1) Την αντικατάσταση από μέλος του Δ.Λ.Τ. Σπετσών του κ. Κωνσταντίνου Τζιάμου, 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ. για τους σοβαρούς λόγους που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω καθώς και στην εισήγηση του προέδρου και που ανάγονται στην 

άσκηση των καθηκόντων του, από τον προταθέντα από την πλειοψηφία κ. Γεώργιο 

Θυμαρά του Νικολάου, δημότη και κάτοικο Σπετσών. 

 

2) Την αντικατάσταση από μέλος του Δ.Λ.Τ. Σπετσών του κ. Αναστάσιου Καραμπίνα, 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ. για τους σοβαρούς λόγους που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω καθώς και στην εισήγηση του προέδρου και που ανάγονται στην 

άσκηση των καθηκόντων του, από τον προταθέντα από την πλειοψηφία δημοτικό 

σύμβουλο κ. Δημήτριο Χιώτη. 

 

3) τον ορισμό ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, στη θέση του κ. 

Γεωργίου Θυμαρά που εκλέχτηκε ως τακτικό, του προταθέντος από την πλειοψηφία κ. 

Ιωάννη Καραμπουρνιώτη του Νικολάου, δημότη και κατοίκου Σπετσών. 

 

4) Την αποδοχή της παραίτησης για οικογενειακούς λόγους από αναπληρωματικό μέλος του 

Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Σ. του κ. Κοκοράκη Θεόδωρου και τον ορισμό ως αναπληρωματικού 

μέλους του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Σ. του προταθέντος από την πλειοψηφία κου Λάμπρου 

Θυμαρά, δημότη και κατοίκου Σπετσών 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου 

του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών κατά την οποία: 

 

1. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών εκλέγεται ομοφώνως ο κ. 

Γεώργιος Θυμαράς του Νικολάου ο οποίος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών, ήτοι δέκα τρεις (13) ψήφους επί συνόλου δέκα τριών (13) παρόντων 

μελών. 

 

2. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών εκλέγεται ομοφώνως ο 

κ. Δημήτριος Χιώτης ο οποίος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

ήτοι δέκα τρεις (13) ψήφους επί συνόλου δέκα τριών (13) παρόντων μελών. 

 

3. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σπετσών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

187/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών, την 181/2015 απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου Σπετσών και την παρούσα διαμορφώνεται ως εξής:  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 40/2016. 

Το παρόν απόσπασμα του πρακτικού βεβαιώνεται και υπογράφεται ως κατωτέρω : 

 

Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

Γεώργιος Λυράκης  Καλομοίρα Αργυρίου – Κουμπή  
Παρασκευή Στόφυλα  

  

      Τα μέλη :  

1. Παναγιώτης Πάνου  

2. Μεταξία Ευσταθίου  

3. Σπυρίδων Φαρδέλλος  

4. Κωνσταντίνος Τζιάμος  

5. Δημήτριος Χιώτης  

6. Παναγιώτης - Ζώης Τριπολιτσιώτης  

7. Θωμάς Θυμαράς  

8. Νικόλαος Μέξης  

9. Αθανάσιος Θυμαράς  

10. Γεώργιος Κριτσιδήμας  

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σπέτσες 03 Μαρτίου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του  

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Γεώργιος Κ. Λυράκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Πρόεδρος 

 

κ.   Γεώργιος Θυμαράς  , δημότης 

Οριζόμενοι από 

την πλειοψηφία 
Αναπληρωτής  κ.  Λάμπρος Θυμαράς  , δημότης 

2 
Αντιπρόεδρος κ.  Δημήτριος Χιώτης, ΔΣ 

Αναπληρωτής κ.  Ιωάννης Καραμπουρνιώτης, δημότης 

3 
Τακτικό Μέλος κ.  Πέτρος Τσάνας, ΔΣ 

Οριζόμενοι από 

την μειοψηφία 

Αναπληρωτής κ.  Αθανάσιος Θυμαράς, ΔΣ 

4 
Τακτικό Μέλος κ.  Νικόλαος Μέξης, ΔΣ  

Αναπληρωτής κ.  Γεώργιος Κριτσιδήμας, ΔΣ 

5 
Τακτικό Μέλος ο  Λιμενάρχης Σπετσών  αρ. 244 

Ν.3463/2006 Αναπληρωτής ο νόμιμος αναπληρωτής του  

6 
Τακτικό Μέλος κ.  Παναγιώτα Ζώταλη,  δημότης 

εκπρόσωποι 

παραγωγικών  

τάξεων 

Αναπληρώτρια κ.  Μεταξία Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος  

7 
Τακτικό Μέλος κ.  Ευγενία Λαπατά,  δημότης 

Αναπληρώτρια  κ.  Θεοδώρα Κριεμάδη, δημότης 
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