ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΞΖ-630

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 16η
του μηνός Ιανουαρίου
έτους 2013, ημέρα
Τετάρτη
και ώρα 18:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 642-11/01/2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαναρίδου Ευθυμίας , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος
χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του
Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
15.
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
2.
Καραγιαννίδης Ιωάνννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
16.
Μεσονύχτης Κυριάκος
3.
Σμολοκτός Νικόλαος , Γραμματέας Δ.Σ
17.
Καραγιαννίδης Αναστάσιος
4.
Τσελεμπής Αθανάσιος
18.
Φατράλης Βασίλειος
5.
Παπαμιχαήλ Γεώργιος
19.
Σύρτας Γεώργιος
6.
Τερνεκτσής Ιωάννης
20.
Κινατζίδης Κων/νος
7.
Ντεμίρης Αθανάσιος
21.
Κιλατζίδης Ελευθέριος
8.
Μάρτζιος Αθανάσιος
22.
Αθανασιάδης Θεόδωρος
9.
Ανθίτσας Αλέξανδρος
23.
Σαρίδης Άλκης
10.
Τζώρτζης Γεώργιος
24.
Αναστασιάδης Ηλίας
11.
Τσακμακίδης Κοσμάς
ΑΠΟΝΤΕΣ
12.
Παυλίδης Πέτρος
1.
Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
13.
Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
2.
Βουγιουκλής Ηλίας
14.
Τσελεγκίδης Αντώνιος
3.
Γεωργιάδης Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
2. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3. Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
4. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
5. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος
6. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
7. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
8. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος,
9. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
3. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
4. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
5. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,
2. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος.
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξιος Βαφειάδης.
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Αριθ. Απόφασης : 7/2013
ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης».

H κα. Πρόεδρος αφού ανάγνωσε το 4ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα:
Στην παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2)
μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η
διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη
συγχώνευση.
Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που
περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο,
που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους
ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι
ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή
κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού
προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος
προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των
μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο
(2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει
ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή
κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν
σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το
νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται
από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από
τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή
ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του
διοικητικού συμβουλίου.
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.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 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.»
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Επίσης αναφέρεται ότι:
α) Με την υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
β) Με την αριθ. 66/2011 απόφαση του Δ.Σ. είχαν οριστεί τα μέλη του Δ.Σ. για την διετία
2011 – 2012.
Υπενθυμίζεται 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.., τα οποία συγκροτούνται
μετά την 12 η Σεπτεμβρίου 2000,
εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3
τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν
2839/2000).
Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τους κάτωθι για την συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του
Νομικού Προσώπου ως τακτικά μέλη:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Τον κ. Κυριάκο Μεσονύχτη, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο του Ν.Π.
Τον κ. Τζώρτζη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο
Τον κ. Παπαμιχαήλ Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος
Τον κ. Τερνεκτσή Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος
Τον κ. Χατζηδιάκο Δημήτριο, δημότη, ως μέλος
Τον κ. Αθανασιάδη Γεώργιο, δημότη ως μέλος
Τον κ. Σεβδά Αχιλλέα, δημότη , ως μέλος
Τον κ. Χριστοδουλίδη Γεώργιο, δημότη, ως μέλος
Την κα. Μαρία Γρούδου, υπάλληλο του Ν.Π. ως εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Αναπληρωματικά μέλη προτείνονται οι κάτωθι:
1.- Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
2.- Τσακμακίδης Κοσμάς
3.- Καραγιαννίδης Αναστάσιος
4.- Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
5.- Τσαλουκίδου Αμαλία
6.- Τοπαλίδης Αλέξανδρος
7.- Χατζηαγαπίου Μαρία
8.- Μουδρούνη Αλεξάνδρα
9.- Όσσα Φειναδούλα
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Βασίλειος Φατράλης και είπε ότι από την παράταξη
του προτείνεται για την συμμετοχή του στο Δ.Σ.
ο κ. Κινατζιδής Κων/νος με αναπληρωτή του τον κ. Κιλατζίδη Ελευθέριο.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης και είπε ότι από την παράταξη
του προτείνεται για την συμμετοχή του στο Δ.Σ.
ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Σμολοκτό.
Μετά από τα παραπάνω η κα. πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών
• την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
• το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
• το άρθρο 6, παρ 1, εδ. β, Ν 2839/2000
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ως εξής:
1.- Μεσονύχτης Κυριάκος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο
Αλέξανδρο, Δ.Σ. της πλειοψηφίας
2.- Τζώρτζη Γεώργιο ως Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή του τον Τσακμακίδη Κοσμά, Δ.Σ.
της πλειοψηφίας
3.- Παπαμιχήλ Γεώργιο με αναπληρωτή τον Καραγιαννίδη Αναστάσιο, Δ.Σ. της
πλειοψηφίας
4.- Τερνεκτσή Ιωάννη με αναπληρωτή τον Αγαθονιάδη Αλέξανδρο, Δ.Σ. της πλειοψηφίας
5.- Κινατζίδης Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον Κιλατζίδη Ελευθέριο, Δ.Σ. της μειοψηφίας
6.- Αναστασιάδης Ηλίας με αναπληρωτή τον Σμολοκτό Νικόλαο, Δ.Σ. της μειοψηφίας
7.- Χατζηδιάκο Δημήτριο με αναπληρώτρια την Τσαλουκίδου Αμαλία, δημότης
8.- Αθανασιάδη Γεώργιο με αναπληρωτή του τον Τοπαλίδη Αλέξανδρο, δημότης
9.- Σεβδάς Αχιλλέας με αναπληρώτρια την Χατζηαγαπίου Μαρία, δημότης
10.- Χριστοδουλίδης Γεώργιος με αναπληρώτρια την Μουδρούνη Αλεξάνδρα, δημότης
11.-Γρούδου Μαρία με αναπληρώτρια την Όσσα Φειδανούλα, εκπρόσωποι εργαζομένων
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει
οριστούν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

μέχρι να

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 αυξ. αριθμό 7/ 2013 .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευθυμία Μαναρίδου

Ο Ειδικός Γραμματέας
Αλ. Βαφειάδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης
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Τα Μέλη :

