Διιεληθή
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.15 12:04:45
EEST
Reason:
Location: Athens

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΑΔΑ: 6ΒΟ4ΩΡ1-Ζ9Τ
1

ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 280

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες σλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ.
Θέκα: «Ορηζκός κειώλ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκοηηθοί Παηδηθοί –
Βρεθολεπηαθοί ηαζκοί Εαθύλζοσ.(Αρζ.240 ηοσ Νόκοσ 3463/2006)».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 09ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 22860/04-10-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα ηξηάληα έλα (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Καθνιύξεο ηαύξνο
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
10. Ξέλνο Αλδξέαο
11. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
12. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
13. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
14. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
15. Καξαθάο σηήξηνο
16. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Πέηηαο Νηθόιανο
18. Γξόζνο Παλαγηώηεο
19. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
20. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
21. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
22. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
23. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
24. Μπισλάο Παλαγηώηεο
25. Κόθιαο Φώηηνο
26. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
27. Καζζηκάηεο Αληώληνο
28. Καξκίξεο Νηθόιανο
29. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
30. Καιακαξάο Νηθόιανο
31. Πάζηξαο Υξήζηνο
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ΑΠΟΝΣΔ
1. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
2. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
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Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Κόθθνξεο Κσλζηαληίλνο θαη Μαξνύδαο Γηνλύζηνο απνρώξεζαλ
πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.Καξαθάο σηήξηνο απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.Γάζπαξνο Γηνλύζηνο απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Ορηζκός κειώλ
Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκοηηθοί Παηδηθοί – Βρεθολεπηαθοί ηαζκοί
Εαθύλζοσ.(Αρζ.240 ηοσ Νόκοσ 3463/2006)» θαη αλέθεξε ηελ αθόινπζε ππεξεζηαθή
εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ :
ρεηηθό κε ηελ δηνίθεζε ησλ ΝΠΓΓ ησλ ΟΣΑ είλαη ην άξζξν 240 ηνπ Ν.3463/06, όπσο ηζρύεη,
όπνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δηνηθνύληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, πνπ
απνηειείηαη από πέληε έσο δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο
νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην.
Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη ν δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο, δεκνηηθνί
ή θνηλνηηθνί ζύκβνπινη θαη δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλώζεηο,
αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαζώο θαη έλαο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ απηό απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από δέθα (10) εξγαδνκέλνπο.
Ο αλσηέξσ εθπξόζσπνο πξνηείλεηαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ ππαιιήισλ
εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξόζθιεζε.
Έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη από ηε κεηνςεθία ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Δάλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη
πεξηζζόηεξα από πέληε (5), δύν (2) ηνπιάρηζηνλ από απηά νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Δίλαη δπλαηόλ ε κεηνςεθία αληί δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνύινπ λα νξίζεη σο εθπξόζσπν ηεο δεκόηε ή θάηνηθν, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ
δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ νξίζεη
ζπκβνύινπο, δεκόηεο ή θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνύλ, ρσξίο λα
αληηθαηαζηαζνύλ, κεηέρνπλ ζύκβνπινη, δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη από ηελ
πιεηνςεθία. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνύ
δηακεξίζκαηνο έλα κέινο πξνηείλεηαη από ην νηθείν ζπκβνύιην. Μεηά ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ
ην δεκνηηθό ζπκβνύιην εθιέγεη από ηα κέιε απηά ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, από ην δεκνηηθό ή
θνηλνηηθό ζπκβνύιην, ν δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο, απηόο απηνδηθαίσο
θαζίζηαηαη θαη πξόεδξνο αληηζηνίρσο, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ νξίδεηαη κε ηελ
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
λένπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα
αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα
ζνβαξό ιόγν πνπ αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Σνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο αλαπιεξώλεη
ν αληηπξόεδξνο. Σν λνκηθό πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα
αξρή από ηνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη όηαλ απηόο θσιύεηαη ή απνπζηάδεη
από ηνλ αληηπξόεδξν.»
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο εγθπθιίνπο ΤΠ.Δ. εγθ. 52/νηθ. 39155/10.10.2014 θαη ΤΠ.Δ.
εγθ.102/63900/13.09.2019, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδόκελνη είλαη ιηγόηεξνη από δέθα, ζηε
ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ηεο ζύλζεζεο ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα εθιεγεί από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην έλαο αθόκε
δεκνηηθόο ζύκβνπινο.
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ύκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν.3463/06:
Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνύλ ή λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηδηώηεο
-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε ή
-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε θαη γηα
όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζώο θαη
-όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε
θαθνύξγεκα ή ζε θάπνην από ηα πιεκκειήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146.
ύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19:
«1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ,
πξνβιέπεηαη ν νξηζκόο κειώλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ
πεξηθεξεηώλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα
(3/5) ησλ κειώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλύνληαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα, θαη ηα
δύν πέκπηα (2/5) από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο.»
ηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019 δίλνληαη νη εμήο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
ηελ αλσηέξσ δηάηαμε:
ηελ πνζνζηηαία απηή αλαινγία δελ πεξηιακβάλεηαη ν εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν
νπνίνο σζηόζν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αξηζκεηηθό ζύλνιν ησλ κειώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο
πνζνζηηαίαο αλαινγίαο.
Ζ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηξηώλ πέκπησλ πνπ ππνδεηθλύεηαη από ην Γήκαξρν ππνινγίδεηαη
επί ηνπ αξηζκεηηθνύ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη αλεμάξηεηα από ηηο ηδηόηεηεο κε
ηηο νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ (αηξεηνί, δεκόηεο θιπ).
Ζ ππόδεημε ηνπ δεκάξρνπ είλαη δεζκεσηηθή γηα ην ζπκβνύιην, όπσο άιισζηε νπνπδήπνηε ε
λνκνζεζία πξνβιέπεη ππνδεηθλπόκελα κέιε ζηηο δηνηθήζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, πιελ ηεο
πεξίπησζεο πνπ ξεηώο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο (εθόζνλ ην αξκόδην γηα ηελ ππόδεημε όξγαλν, ελ πξνθεηκέλσ ν δήκαξρνο ή ν
πεξηθεξεηάξρεο, δελ ππνδείμεη κέιε, ε ζπγθξόηεζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ ηεθκαίξεηαη
λόκηκε ρσξίο απηά).
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ ηξηώλ πέκπησλ δύλαηαη λα ππνδεηρζνύλ κέιε
(ηαθηηθά θαη αλαπιεξσηέο) θαη από άιιεο παξαηάμεηο, εθόζνλ ε δηάηαμε δελ ζέηεη
πεξηνξηζκνύο.
Μέιε ex officio, θαζώο θαη νη εθπξόζσπνη θνξέσλ θαη εξγαδνκέλσλ, δελ κπνξνύλ λα
απνηεινύλ κέξνο ηεο ππόδεημεο ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πεξηθεξεηάξρε.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ 3/5 δελ πξνθύςεη
αθέξαηνο αξηζκόο, ην απνηέιεζκα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επόκελε αθέξαηε κνλάδα,
πάληνηε κε γλώκνλα ηελ βαζηθή αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
4623/2019 όηη «ζε θάζε πεξίπησζε, ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ πξνέξρεηαη από ην ζπλδπαζκό κε
ηνλ νπνίν εμειέγε ν δήκαξρνο ή ν πεξηθεξεηάξρεο». Δπί παξαδείγκαηη, εάλ ηα νξηδόκελα κέιε
είλαη δύν (2), ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ 3/5 είλαη 1,2 θαη ζηξνγγπινπνηνύκελε ζηελ ακέζσο
επόκελε αθέξαηα κνλάδα, δίλεη άζξνηζκα δύν (2).
Ο νξηζκόο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 3/5 ησλ κειώλ πνπ
ππνδεηθλύνληαη δεζκεπηηθά από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπη.β’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2839/2000, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από 01.09.2019 από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4604/19, ζηηο πεξηπηώζεηο
δηνξηζκνύ ή ππνδείμεσο από ην Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α., κειώλ δηνηθεηηθώλ
ζπκβνπιίσλ ή άιισλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ., ν αξηζκόο ησλ
δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ πξνζώπσλ θάζε θύινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ίζν
ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, εθόζνλ ηα κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλύνληαη είλαη πάλσ από έλα (1).
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Σπρόλ δεθαδηθόο αξηζκόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επόκελε αθέξαηε κνλάδα, εθόζνλ ην
θιάζκα είλαη ίζν κε κηζό ηεο κνλάδαο θαη άλσ.
πγθξόηεζε ζπιινγηθνύ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ είλαη
λόκηκε, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ κέξεη ή ζην
ζύλνιό ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο απηώλ (ex officio) ή πξνέξρνληαη από εθινγή ή
νξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ηα επνπηεπόκελα από απηό λνκηθά πξόζσπα
ιόγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνύ αξηζκνύ πξνζώπσλ ηνπ εηέξνπ θύινπ.
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019, γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηεο αλαινγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1β’ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2839/2000, όπσο ηζρύεη,
πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο αλαινγηθήο εθπξνζώπεζεο θάζε θύινπ, απηή ππνινγίδεηαη ζην έλα
ηξίην (1/3) επί ησλ κειώλ πνπ ππνδεηθλύνληαη (γηα ηα ππνδεηθλπόκελα κέιε) θαη επί ηνπ (1/3)
γηα ηα ινηπά πξνηεηλόκελα πξνο ην ζπκβνύιην, πιελ ηεο αηηηνινγεκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνύ
αξηζκνύ εθπξνζώπσλ ηνπ έηεξνπ θύινπ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ex officio κειώλ.
Με ηελ 68/2011 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνύιηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ζην
ΦΔΚ 1204/Β/14-6-2011 ), δηαηεξήζεθε ην ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ
ΠΑΗΓΗΚΟΗ – ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΕΑΚΤΝΘΗΩΝ»
Γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 612/Β/235/2001 πξνβιέπεηαη 11κειέο Γηνηθεηηθό
πκβνύιην όπσο ηζρύεη κε ην άξζξν 240 ηνπ Ν.3463/06 :
α.7 κέιε ππνδεηθλύνληαη ππνρξεσηηθά από ην Γήκαξρν ,
β. 1 κέινο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ
γ. 3 ηξία κέιε από ηελ αληηπνιίηεπζε
Σνλίδεηαη όηη ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηξηώλ πέκπησλ πνπ ππνδεηθλύεηαη από ην Γήκαξρν
ππνινγίδεηαη επί ηνπ αξηζκεηηθνύ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη αλεμάξηεηα από ηηο
ηδηόηεηεο κε ηηο νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ (αηξεηνί, δεκόηεο θιπ). Μέιε ex officio, θαζώο θαη
νη εθπξόζσπνη θνξέσλ θαη εξγαδνκέλσλ, δελ κπνξνύλ λα απνηεινύλ κέξνο ηεο ππόδεημεο ηνπ
δεκάξρνπ.
Σνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο αλαπιεξώλεη
ν αληηπξόεδξνο.
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ αθνινπζεί ηελ
ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ
αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 παξάγξαθνη 5 θαη 7, 234, 235 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 236 εθαξκόδνληαη θαη ζηα λνκηθά πξόζσπα απηά.
Δλ ζπλερεία, ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαιεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνηείλεη ηα κέιε γηα ηελ
ζύζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθνί Παηδηθνί - Βξεθνλεπηαθνί
ηαζκνί Εαθύλζνπ ζύκθσλα κε ην αξζ.240 ηνπ Νόκνπ 3463/2006
Ο θ. Γήκαξρνο αθνύ έιαβε ηνλ ιόγν πξόηεηλε σο εμήο :
Σαθηηθά κέιε :
1. Καςακπέιε Βαζηιηθή, Αληηδήκαξρνο, Πξόεδξνο
2. Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Αληηδήκαξρνο,
3. Καθνιύξεο ηαύξνο, Πξόεδξνο Γ.
4. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
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5. Γεκεηξάθνο Νηθόιανο ,πνιίηεο
6. Κσλζηαληόπνπινο Γηνλύζηνο , πνιίηεο
7. Κίηζνπ Δηξήλε ,πνιίηεο
Αλαπιερωκαηηθά κέιε :
1. Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Αληηδήκαξρνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο ,Αληηδήκαξρνο
3. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Αληηδήκαξρνο
4. ηξαβνπόδεο Κσλζηαληίλνο,πνιίηεο
5. Παπαθπξηαθνπνύινπ Διέλε, πνιίηεο
6. Γεκεηξίνπ Αηθαηεξίλε,πνιίηεο
Ο ύιινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΝΠΓΓ « Γεκνηηθνί Παηδηθνί - Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί
Εαθύλζνπ» κε έγγξαθν ηνπ όξηζε εθπξόζσπν ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηελ θα Νήξνπ
Γηνλπζία ,κε αλαπιεξνύκελε ηεο ηελ θα Καιαληδή Κσλζηαληίλα.
Δλ ζπλερεία ηνλ ιόγν έιαβε ν θ. Αξκέλεο Γεώξγηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΜΑΕΗ
ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ» θαη πξόηεηλε ηνλ θ. Ησάλλε Φεξαδνύξν θαη ηελ θα
Βπζνύιθα Αξεηή , κε αλαπιερωκαηηθά κέιε ηνλ θ. Σζαγθαξόπνπιν Γεκήηξην θαη ηελ θα
Γηαηξά Ακαιία.
Ο θ. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ
ΚΗΝΖΖ» πξόηεηλε σο ηαθηηθά κέιε ηνλ θ. Κόθνξε Κσλζηαληίλν θαη ηνλ θ. Καξαθά
σηήξην θαη δελ πξόηεηλε αλαπιεξσκαηηθό.
Ο θ. Αγαιηαλόο Ησάλλεο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019» πξόηεηλε σο
ηαθηηθό κέιος ηελ θα Ρέππα Φσηεηλή θαη δελ πξόηεηλε αλαπιεξσκαηηθό.
Ο θ. Κόθιαο Φώηηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» πξόηεηλε σο
ηαθηηθά κέιε ηνπο θ.θ. Κόθια Φώηην , Πιαηππόδε Κσλζηαληίλν θαη Ρέλεζε Γηνλύζην θαη δελ
πξόηεηλε αλαπιεξσκαηηθό.
Ο θ. Πάζηξαο Υξήζηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΕΑΚΤΝΘΟ ΜΔ ΦΗΛΟΣΗΜΟ» πξόηεηλε
σο ηαθηηθό κέιος ηνλ εαπηό ηνπ θαη δελ πξόηεηλε αλαπιεξσκαηηθό.
Γελ δειώζεθε ζπκκεηνρή από άιιε παξάηαμε.
Δλ ζπλερεία, αθνινύζεζε ςεθνθνξία από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο όπνπ έιαβαλ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
Βπζνύιθα Αξεηή
Κόθνξε Κσλζηαληίλν
Καξαθά σηήξην
Ρέππα Φσηεηλή
Κόθια Φώηην
Πιαηππόδε Κσλζηαληίλν
Ρέλεζε Γηνλύζην
Πάζηξαο Υξήζηνο

9
7
7
1
11
4
3
2
5

ςήθνη
ςήθνη
ςήθνη
ςήθνο
ςήθνη
ςήθνη
ςήθνη
ςήθνη
ςήθνη

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ηζνςεθία κεηαμύ ησλ θ.θ. Κόθνξε Κσλζηαληίλνπ θαη Βπζνύιθα Αξεηήο,
ν θ. Κόθνξεο δήισζε όηη απνζύξεη ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπ θαη παξαηηείηαη ππέξ ηεο θαο
Βπζνύια Αξεηήο.
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Δπνκέλσο, εθιέγοληαη ως κέιε ζηο 11κειές Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ Γεκοηηθοί Παηδηθοί – Βρεθολεπηαθοί ηαζκοί Εαθύλζοσ νη αθόινπζνη:
Σαθηηθά κέιε:
1. Καςακπέιε Βαζηιηθή, Αληηδήκαξρνο, Πξόεδξνο
2. Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Αληηδήκαξρνο,
3. Καθνιύξεο ηαύξνο, Πξόεδξνο Γ.
4. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
5. Γεκεηξάθνο Νηθόιανο ,πνιίηεο
6. Κσλζηαληόπνπινο Γηνλύζηνο , πνιίηεο
7. Κίηζνπ Δηξήλε ,πνιίηεο
8. Νήξνπ Γηνλπζία , εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ
9. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο , αληηπξόεδξνο Γ..( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
10.Βπζνύιθα Αξεηή, πνιίηεο ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
11.Ρέππα Φσηεηλή , πνιίηεο ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
Αλαπιερωκαηηθά κέιε :
1. Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Αληηδήκαξρνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο ,Αληηδήκαξρνο
3. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Αληηδήκαξρνο
4. ηξαβνπόδεο Κσλζηαληίλνο, πνιίηεο
5. Παπαθπξηαθνπνύινπ Διέλε, πνιίηεο
6. Γεκεηξίνπ Αηθαηεξίλε, πνιίηεο
7. Καιαληδή Κσλζηαληίλα ,εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ
8. Σζαγθαξηόππινο Γεκήηξηνο, Γ.., ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
9 . Γηαηξά Ακαιία, πνιίηεο( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
10.Ρέλεζεο Γηνλύζηνο, Γ.., ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εθιέμεη ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Γ..
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. όπνπ θαηαηέζεθαλ νη θάησζη ππνςεθηόηεηεο:
1. Κίηζνπ Δηξήλε
2. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
Δλ ζπλερεία, αθνινύζεζε ςεθνθνξία όπνπ έιαβαλ:
Κίηζνπ Δηξήλε
13 ςήθνη
Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
11 ςήθνη
Λεπθά άθπξα
6 ςήθνη
Γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ εθιέγεηαη ε θα Κίηζνπ Δηξήλε ε νπνία ζπγθέληξσζε ηηο
πεξηζζόηεξεο ςήθνπο .
Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού έιαβε σπόψε ηοσ :








Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019
Σελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ,
Σηο πξνεγεζείζεο ςεθνθνξίεο

Αποθαζίδεη:
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Α. Ορίδεη ην 11κειέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ
Απνβιήησλ Ν. Εαθύλζνπ πνπ ζα απνηειέζεη θαη ην ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, σο εμήο:
Σαθηηθά κέιε:
1. Καςακπέιε Βαζηιηθή, Αληηδήκαξρνο, Πξόεδξνο
2. Κίηζνπ Δηξήλε ,Αληηπξόεδξνο
3. Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Αληηδήκαξρνο,
4. Καθνιύξεο ηαύξνο, Πξόεδξνο Γ.
5. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
6. Γεκεηξάθνο Νηθόιανο ,πνιίηεο
7. Κσλζηαληόπνπινο Γηνλύζηνο , πνιίηεο
8. Νήξνπ Γηνλπζία , εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ
9. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο , αληηπξόεδξνο Γ..( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
10. Βπζνύιθα Αξεηή, πνιίηεο ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
11. Ρέππα Φσηεηλή , πνιίηεο ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
Αλαπιερωκαηηθά κέιε :
1. Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Αληηδήκαξρνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο ,Αληηδήκαξρνο
3. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Αληηδήκαξρνο
4. ηξαβνπόδεο Κσλζηαληίλνο, πνιίηεο
5. Παπαθπξηαθνπνύινπ Διέλε, πνιίηεο
6. Γεκεηξίνπ Αηθαηεξίλε, πνιίηεο
7. Καιαληδή Κσλζηαληίλα ,εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ
8. Σζαγθαξηόππινο Γεκήηξηνο, Γ.., ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
9 . Γηαηξά Ακαιία, πνιίηεο( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
10. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο, Γ.., ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο)
Β. Πξόεδξνο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ νξίδεηαη ε θα Καςακπέιε Βαζηιηθή.
Γ. Δθιέγεη σο Αληηπξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηελ θα Κίηζνπ Δηξήλε.
Γ. Σνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο
αλαπιεξώλεη ν αληηπξόεδξνο.
Δ. Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ αθνινπζεί ηελ
ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ιήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ
αλάγεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Ζ απόθαζε πήρε αρηζκό 280/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύρος Καθοιύρες
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
Πξαζζάο Βαζίιεηνο
Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
Καςακπέιε Βαζηιηθή
Μαξηλάθεο Αλδξέαο
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Αθρηβές Απόζπαζκα
O Πρόεδρος ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ
ηαύρος Καθοιύρες
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7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
16. Πέηηαο Νηθόιανο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
20. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
21. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
22. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
23. Μπισλάο Παλαγηώηεο
24. Κόθιαο Φώηηνο
25. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
26. Καζζηκάηεο Αληώληνο
27. Καξκίξεο Νηθόιανο
28. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
29. Καιακαξάο Νηθόιανο
30. Πάζηξαο Υξήζηνο

