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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 10323/18.09.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις
των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ)
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)

ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
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Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ»
Ο Πρόεδρος αφού ανάγνωσε το 4ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε το θέμα:
«Σύμφωνα με την Αρ. Εγκύκλιο 102/13-09-2019 ορίζονται τα εξής:
Κεφ. Α. Στη διάταξη της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: 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 (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον
περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.
 Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών
προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο
ή τον περιφερειάρχη.
 Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των
μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν
(αιρετοί, δημότες κλπ).
 Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η
νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της
περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης,
δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).
 Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη
(τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει
περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν
μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.
 Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει
ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα,
πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019
ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο
εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2),
η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια
μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).
 Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που
υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
 Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000,
όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης

κάθε

φύλου,

αυτή

υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα
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μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης
ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio
μελών.
 Στους Συνδέσμους ΟΤΑ η διάταξη εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον
εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του προέδρου, όπου ισχύουν οι
ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 Αντιστοίχως, η διάταξη εφαρμόζεται μόνο στον ορισμό των εκπροσώπων του δήμου στη Γενική
Συνέλευση μετόχων των πολυμετοχικών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑ.
Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα διοικητικά
συμβούλια των οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Κεφ. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του ΚΔΚ το διοικητικό συμβούλιο των δημοτικών ιδρυμάτων
απαρτίζεται από τον δήμαρχο ως πρόεδρο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που αυτός θα ορίσει ως πρόεδρο
και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των οποίων ένας
εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον σε αυτό απασχολούνται περισσότεροι από δέκα
(10) εργαζόμενοι.
Κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), κατά τη συγκρότηση του ΔΣ του
οικείου ιδρύματος από το δημοτικό συμβούλιο τα αιρετά μέλη και οι δημότες υποδεικνύονται
δεσμευτικά από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην ποσοστιαία
αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς και ο μετέχων στο ΔΣ κατά
το άρθρο 228 ΚΔΚ σε περίπτωση πρόβλεψης της συμμετοχής
διάταγμα

σύστασης,

οι

οποίοι

του

στο

οικείο

προεδρικό

ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών

για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέραμε και στην 52/10-102014 εγκύκλιό μας, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο δημοτικό νομικό πρόσωπο είναι λιγότεροι
από δέκα, στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της
σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη
δημοτικός σύμβουλος.
ΝΠΔΔ βάσει των ά ρ. 239 -240 του ΚΔΚ – Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Σύμφωνα με το αρ.240 παρ.1 εδ. α’ του ΚΔΚ, το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του δημοτικού
νομικού προσώπου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που ορίζονται με τους
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο και μπορούν να είναι ο δήμαρχος, αιρετοί εκπρόσωποι
του δήμου, εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου που απασχολεί περισσότερους από
δέκα (10) εργαζομένους, και δημότες ή κάτοικοι. Αντιστοίχως, στα δημοτικά λιμενικά ταμεία ειδικότερα,
βάσει του άρ. 244 του ΚΔΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ. 239 κ.ε. ΚΔΚ και του άρ. 28 του ν.
2738/1999 όπως ισχύουν, μεταξύ των μελών του ΔΣ ορίζεται υποχρεωτικά ως μέλος ο προϊστάμενος της
λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο
προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο συγκροτεί το ΔΣ
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του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών και δημοτών) από τον
δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν
περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο ex officio οριζόμενος στα δημοτικά λιμενικά
ταμεία ως προαναφέρθηκε, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών
για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας.
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.»

Στην συνέχεια προτάθηκαν από την Παράταξη του εκλεγμένου Δημάρχου οι κάτωθι για την
συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ως τακτικά μέλη:
1.- Την κ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, ως Πρόεδρο του Ν.Π.
2.- Την κ. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, δημότισσα, ως Αντιπρόεδρο
3.- Την κ. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ως μέλος από την Πλειοψηφία
4.- Τον κ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας ως μέλος
5.- Την κ. ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, δημότισσα, ως μέλος
6.- Τον κ. ΚΙΝΑΤΖΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, δημότη ως μέλος
7.- Τον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, ως μέλος
8.- Τον κ. ΗΛΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος από την Μειοψηφία
9.- Τον κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος από την Μειοψηφία
10.- Την κ. ΚΑΨΙΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ως μέλος από την Ελάσσονα Μειοψηφία
11.- Την κα. ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΣΑ, υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ., ως εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Αναπληρωματικά μέλη προτείνονται αντίστοιχα, οι κάτωθι:
1.- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
2.- ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3.- ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5.- ΦΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
6.- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.- ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
8.- ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9.- ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.-ΜΑΖΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11.-ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΣ
Μετά από τα παραπάνω ο πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την πρόταση του Δημάρχου καθώς και της
Μείζονος και Ελάσσονος Μειοψηφίας και τις παρακάτω νομικές διατάξεις:
 την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
 το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
 την παρ. 1 του άρ. 6 του ν. 4623/2019
 το άρθρο 6, παρ 1, εδ. β, Ν 2839/2000
 την 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης Περί Σύσταση Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης
 την 314/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης Περί Τροποποίησης Συστατικής
πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης
 την 65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης Περί Τροποποίησης Συστατικής
πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης
 την 121/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης Περί Τροποποίησης Συστατικής
πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης

ΑΔΑ: ΨΕΙ0ΩΞΖ-ΨΒΔ



την 158/2019 Περί Τροποποίησης Συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου
Προσοτσάνης
την 55/2017 περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ως εξής:
1.

Την κα. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ., με αναπληρωτή
της τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΚΟ.
2. Την κα. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, δημότισσα ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρώτρια της την δημότισσα
κα. ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
3. Την κα. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ως μέλος από την πλειοψηφία, με αναπληρωτή της τον
κ. ΟΥΡΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
4. Τον κ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος, με αναπληρωτή του τον δημότη
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑ.
5. Την κα. ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ δημότισσα, με αναπληρωτή της τον δημότη κ. ΦΟΥΛΙΔΗ
ΜΙΧΑΗΛ.
6. Τον κ. ΚΙΝΑΤΖΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, δημότη ως μέλος, με αναπληρωτή του τον δημότη
κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
7. Τον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημότη
κ. ΣΙΔΟ ΣΤΕΡΓΙΟ.
8. Τον κ. ΗΛΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, Δημοτικό Σύμβουλο από την μειοψηφία ως μέλος, με αναπληρωτή τον
κ. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
9. Τον κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ, Δημοτικό Σύμβουλο από την μειοψηφία ως μέλος, με αναπληρωτή του
τον κ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
10. Την κα. ΚΑΨΙΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, δημότισσα, ως μέλος της Ελάσσονος Μειοψηφίας, με
αναπληρώτρια της την δημότισσα κα. ΜΑΖΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
11. Την κα. ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΣΑ, υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, με
αναπληρώτρια της την κα. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΣ, Υπάλληλο του ΝΠΔΔ.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει μέχρι να οριστούν τα νέα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο
αντιπρόεδρος.
Γ. 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.
Δ. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Προσοτσάνης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2019
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

