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Αριθµ. Απόφασης  132/2019        Θέµα: «Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 122/2019 Απόφασης του ∆.Σ. του  
                                                                   ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. & Εκλογή Γραµµατέα του ∆.Σ. του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» 
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 4η του µηνός Νοεµβρίου έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 17:00 στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1845/31-10-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε 

ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν 

ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΥΣΕΣ στους Λειψούς 

1. Γρύλλης Εµµανουήλ, Πρόεδρος 1. Μακρή Άννα 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κάβουρας ∆ηµήτριος 

Οι οποίες αποχώρησαν µετά την συζήτηση  
του 8ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

4. Κανιαρού Ειρήνη 

5. Μπλούκας Σεραφείµ, Αναπλ. Μέλος 

6. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 

 

ΑΠΩΝ 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών Αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα 

 

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το άρθρο 64, παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

2) Το άρθρο 3 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., σύµφωνα µε το 

οποίο: «Ο γραµµατέας του ∆.Σ. ελέγχει την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του ∆.Σ. που ενεργείται από 

ειδικά ορισµένο µόνιµο υπάλληλο του  ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ...». 

3) Την υπ’ αριθµ. 87/59646/20-08-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Την υπ’ αριθµ. 121/2019 προηγούµενη απόφασή του, µε την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου συγκροτήθηκε σε Σώµα. 

4) Την υπ’ αριθµ. 122/2019 προηγούµενη απόφασή του, µε θέµα: «Εκλογή Γραµµατέα του ∆.Σ. του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» 

5) Το γεγονός ότι εσφαλµένα κατά τη λήψη της προαναφερθείσας απόφασης, ενώ υπήρχε ισοψηφία µεταξύ 

των δύο υποψηφίων για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆.Σ. του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., δεν διενεργήθηκε κλήρωση. 

6) Την ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας εκλογής γραµµατέα του Σώµατος. 

  Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να προχωρήσει, διά 

µυστικής ψηφοφορίας, στην εκλογή του Γραµµατέα µεταξύ των υποψηφίων που είχαν προταθεί κατά την 

προηγούµενη συνεδρίαση του Σώµατος ήτοι της κας Σεΐτη Πετρούλας και του κ. Κάβουρα ∆ηµητρίου. 

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να προβούν, µε 

µυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για ολόκληρο το διάστηµα της 

θητείας του.  

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Πάτµου ο κ. Κάβουρας ∆ηµήτριος 

έλαβε πέντε (5) ψήφους και µία (1) έλαβε η κα Σεΐτη Πετρούλα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λειψών η κα 

Σεΐτη Πετρούλα έλαβε δύο (2) ψήφους.  

∆εδοµένου, ότι ο κ. Κάβουρας ∆ηµήτριος έλαβε πέντε (5) ψήφους έναντι τριών (3) της κας Σεΐτη 

Πετρούλας εκλέγεται στη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του 

Προέδρου, την υπ’ αριθµ. 87/59646/20-08-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ’ αριθµ. 

121/2019 και 122/2019 προηγούµενες Αποφάσεις του, το αποτέλεσµα της διενεργηθείσας µυστικής 

ψηφοφορίας, τα άρθρα 64, παρ. 2 και 65 του Νόµου 3852/2010, καθώς και τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισµού 

για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

α) ο µ ό φ ω ν α  

 

 Ανακαλεί την υπ’ αριθµ. 122/2019 προηγούµενη Απόφασή του. 
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β) κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Εκλέγει Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, για ολόκληρο 

το διάστηµα της θητείας του, τον κ. Κάβουρα ∆ηµήτριο. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  132/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη 

Γρύλλης Εµµανουήλ                                                              Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας ∆ηµήτριος 
                                                                                                  Κανιαρού Ειρήνη – Μπλούκας Σεραφείµ 
                                                                                                         Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα 
           Κρουνάκης Γεώργιος 
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 8/11/2019 

     
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
   Γρύλλης Εµµανουήλ                                                                                    Κάππου Αναστασία 
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