
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 08/2020 δια περιφοράς συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων 

 

Αριθμ. Απόφασης: 43/2020 

 

Θέμα:   

 

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Δήμου Κυθήρων.  

 

Σήμερα στις 06-05-2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00΄π.μ. συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς με 

τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων μετά την 

από 30-04-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, 

σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 

τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 και στ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις 

προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) διατάξεις. 

 

Αφού, σύμφωνα με την από 30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση, διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον 

του 1/2 του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διά 

περιφοράς, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών ευρέθησαν, δια της ψήφου τους, παρόντα 17 καθώς και 3 

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

1. ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Πρόεδρος) 

2. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αντ/δρος) 

3. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γραμματέας) 

4. ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

5. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

6. ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

8. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

12. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

14. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

15. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

16. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

17. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

1. ΧΛΑΜΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ποταμού) 

2. ΝΟΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Φριλιγκιανίκων) 

3. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Κυθήρων) 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕΣ  

Καίτοι Νομίμως Κληθέντες 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1.  1.  

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων και αφού εισηγήθηκε το 

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία 

και την εισήγηση ενώπιόν του θεμάτων της αρμοδιότητάς του. (παρ.1 άρθρο 70 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 75 του Ν.4555/18). 
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Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές 

μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι 

της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και 

εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. (παρ.2 άρθρο 70 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

75 του Ν.4555/18). 

Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν 

αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) (παρ.9 άρθρο 229 Ν.4635/19) 

(παρ.3 άρθρο 45 Ν.4647/19). 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 177 του N. 

4635/19 : 

"Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός 

μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, 

κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, 

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον 

περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex 

officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε 

περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά.  

Τέλος, και στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζεται η υποχρέωση των φορέων περί πλήρωσης της προϋπόθεσης της 

παρ. 1 β΄ του άρθρου 6 ν. 2839/2000, όπως ισχύει σήμερα,  περί τήρησης της προβλεπόμενης κατά φύλλο  

ποσόστωσης  κατά τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των 

διοριζόμενων ή υποδεικνυόμενων προσώπων κάθε φύλλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο  τουλάχιστον με το 1/3 των 

διοριζόμενων ή υποδεικνυόμενων.   

 

Ο Δήμος Κυθήρων με τις υπ’ αρίθμ 224/2004, 30/2011, 192/2014 και 031-2017 αποφάσεις του είχε συγκροτήσει 

Επιτροπές Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής η οποίες επεξεργάζονταν θέματα τουρισμού και τουριστικής 

προβολής και γνωμοδοτούσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Επειδή η θητεία της προηγούμενης επιτροπής έχει λήξει, προτείνουμε την σύσταση εκ νέου της εν λόγω Επιτροπής 

η οποία θεωρείται απαραίτητη για το Δήμο μας ο οποίος δεν είναι χαρακτηρισμένος ως Τουριστικός μεν, αλλά η 

οικονομία του βασίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της στον τουρισμό. 

 

Συντρέχει συνεπώς νόμιμη περίπτωση και ανάγκη εκ νέου συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής του Δήμου Κυθήρων, η οποία αποτελείται από έντεκα (11) μέλη εκ των οποίων τρεις (3) δημοτικοί 

σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος που προτείνεται από το Δήμαρχο, έναν (1) αρμόδιο υπάλληλο 

του Δήμου και επτά (7) δημότες (επαγγελματίες και εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων). 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη μελών του Δημάρχου ο 

οποίος υποδεικνύει ως μέλη της Επιτροπής τους εξής: 

 

1. Ευάγγελος Λουράντος, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του Καψάλη Κωνσταντίνο, 

Δημοτικό Σύμβουλο.  

2. Δημήτριος Σταθάκης, εκπρόσωπος Επαγγελματικού Συλλόγου Αβλέμωνα ως τακτικό μέλος και 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωματικό του τον Σωτήριο Μπαρού.  

3. Frank van Verdee, ειδικός σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 

Ρήγα Ζαφειρίου.  

4. Δρακάκης Παναγιώτης, τουριστικός πράκτορας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σωτήρη 

Τάσσο. 

5. Ράϊκου Βασιλική, ξενοδόχος ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Κασιμάτη Μαρία.    

6. Μυτιληναίου Αικατερίνη, εστιάτορας-ξενοδόχος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Θεόδωρο 

Καραβουσάνο. 

7. Παναγιώτη Γιαννιώτη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Κυθήρων με αναπληρώτριά του την Άννα Μπουρνά.  

 

Η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας με email του επικεφαλής της κ. Δημητρίου Κοντολέοντος στις 29/4/2020, 

μας ενημέρωσε ότι δεν αποδέχεται τις θέσεις στελέχωσης της επιτροπής. Ως εκ τούτου οι δύο, (2) θέσεις της 

παράταξης θα προταθούν από την μείζων μειοψηφία. 

 Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του 

Δημάρχου, προτείνονται, κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας, ως μέλη της Επιτροπής οι κάτωθι: 
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1. Παναγόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη 

Καλλίγερο.  

2. Μαγουλάς Νικόλαος, Δημοτικός σύμβουλος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παρασκευά 

Γεωργιλά, 

3. Νοταρά Αδαμαντία, επαγγελματίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Σταμάτη Επαμεινώνδα.  

4. Αριστοτέλης Πρινέας, επαγγελματίας ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την Μαρία Καλλιγέρου  

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η σύσταση και στελέχωση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 

του Δήμου Κυθήρων. 
 

Το Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια περιφοράς ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία και στην 

από 30-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου και μετά την συγκέντρωση της ψήφου ενός εκάστου εκ των 

συμμετεχόντων μελών του με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αφού έλαβε υπόψη του: 
1. το Ν.3463/2006, 

2. το Ν.3463/2006 όπως ισχύει, 

3. το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, 

4. την παρ.1 άρθρο 70 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του Ν.4555/18, 

5. το ν. 4623/2019, 

6. το ν. 4635/2019, 

7. το  άρθρο 6 παρ. 1 β΄ ν. 2839/2000, 

8. το ν. 2690/1999, 

9.  το άρθρο 45 παρ.3 Ν. 4647/2019,  

10.  την υπ’ αρ. 67 Α.Π. 23624/14.04.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Τη σύσταση και στελέχωση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ως ακολούθως: 

1. Ευάγγελος Λουράντος, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του Καψάλη Κωνσταντίνο, 

Δημοτικό Σύμβουλο.  

2. Δημήτριος Σταθάκης, εκπρόσωπος Επαγγελματικού Συλλόγου Αβλέμωνα ως τακτικό μέλος και 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωματικό του τον Σωτήριο Μπαρού.  

3. Frank van Verdee, ειδικός σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 

Ρήγα Ζαφειρίου.  

4. Δρακάκης Παναγιώτης, τουριστικός πράκτορας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σωτήρη 

Τάσσο. 

5. Ράϊκου Βασιλική, ξενοδόχος ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Κασιμάτη Μαρία.    

6. Μυτιληναίου Αικατερίνη, εστιάτορας-ξενοδόχος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Θεόδωρο 

Καραβουσάνο. 

7. Παναγιώτη Γιαννιώτη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Κυθήρων με αναπληρώτριά του την Άννα Μπουρνά.  

8. Παναγόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη 

Καλλίγερο.  

9. Μαγουλάς Νικόλαος, Δημοτικός σύμβουλος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παρασκευά 

Γεωργιλά, 

10. Νοταρά Αδαμαντία, επαγγελματίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Σταμάτη Επαμεινώνδα.  

11. Αριστοτέλης Πρινέας, επαγγελματίας ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά του την Μαρία Καλλιγέρου 

 

Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής αυτής θα είναι μέχρι το τέλος της δημοτικής θητείας. 

 

Το θέμα καταψήφισαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης Κοντολέων, Εμμανουήλ Τριφύλλης και Γεώργιος 

Διδυμιώτης. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2020. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 
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Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

 

ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

ΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

1. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Αντ/δρος) 

2. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γραμματέας) 

3. ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

4. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

5. ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

11. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

13. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

14. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

16. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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