
 
                       
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                 

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΤΗΣ   04ης/20-03-2017   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 
Αρ. απόφ. 

 
130/2017 ΘΕΜΑ:     Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την 

επωνυμία « Νομικό Πρόσωπο 
Δήμου Δράμας» 

  Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 18.30, συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από 

την με αριθ. πρωτ. 11022/14-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Μπαϊρακτάρη 

Κωνσταντίνου, η οποία απεστάλη με email και δημοσιεύθηκε νόμιμα και παραδόθηκε κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, 

βρέθηκαν παρόντες 28 Σύμβουλοι: 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παπαδόπουλος 

2) Μπαϊρακτάρης 

3) Χατζηγιάννης 

4) Μουρβετίδης 

5) Σολάκης 

6) Καρυοφυλλίδου 

7) Χατζηκυριακίδης 

8) Καψημάλης 

9) Μωϋσιάδης 

10) Τσεπίλης 

11) Καραμπατζάκης 

12) Τερζής 

13) Ψαρράς 

14) Ρεμόντης 

15) Ηλιάδης 

16) Παναγιωτίδης 

17) Σιδηρόπουλος 

18) Βασιλειάδης 

 

  

Γεώργιος 

Κων/νος 

Αναστάσιος 

Μιχαήλ 

Άγγελος 

Ζωή 

Αναστάσιος 

Ιωάννης 

Αριστείδης 

Γεώργιος 

Δημήτριος 

Ανέστης 

Γεώργιος 

Σταμάτιος 

Νικόλαος 

Αλέξανδρος 

Δημήτριος 

Αναστάσιος 

 

19) Ζαχαριάδης 

20) Μλεκάνης 

21) Χρυσοχοΐδης 

22) Καλαϊτσίδης 

23) Χαρίσκος 

24) Μυστακίδης 

25) Χαραλαμπίδης 

26) Ηλιόπουλος 

27) Καλφόπουλος 

28) Στεφανίδης  

 

    

 

Παύλος 

Μιχαήλ 

Ελευθέριος 

Γεώργιος 

Νικόλαος 

Ιωάννης 

Ανδρέας 

Στέργιος 

Ευάγγελος 

Ιωάννης 

   

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπλούχος κων/νος, 2) Πετρίδου Χαρίκλεια, 3) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 4) 

Σιδερά Χρυσή και 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος   

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο  Δήμαρχος Δράμας και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου  

 

Με την παρουσία και της Ψωμά Μυροφόρας, υπαλλήλου Δ. Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, 

ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)          Δράμας:               Δερματίδης Ανέστης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Ξηροποτάμου:     Σολάκης Ιωάννης 

2) Χωριστής:           Ζαρόγλου Κων/νος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1) Καλλιφύτου:        Διαμαντίδης Κων/νος 

2) Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1)           Καλού Αγρού:      Σταματιάδου Σοφία 

2) Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

3) Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

4) Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

5) Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

6) Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

7) Σιδηρονέρου:       Γραμματικού Δημήτριος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (ουδείς) 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

2) Μακρυπλαγίου:    Χαϊτίδης Δημήτριος 

3) Σκαλωτής    :        Καλαντίδης Ιωάννης 

 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση , μετά τη 

συζήτηση του 3ου εκτάκτου θέματος 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 3) Χαρίσκος 

Νικόλαος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος (στη 

διάρκεια της οποίας, ο κ. πρόεδρος διέκοψε για λίγο τη συνεδρίαση, λόγω διατάραξης της ομαλής 

συνέχισής της) 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, προσήλθε κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη 

συζήτηση του 14ου τακτικού θέματος 
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     Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το με 

αριθμό 10476/10-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με το οποίο στάλθηκε 

η από 07-03-2017 εισήγηση αυτής, που αφορά στον αφορά Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ», και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. 

      Στη συνέχεια ο κ.  πρόεδρος , αναφέρει ότι η εισήγηση, έχει όπως παρακάτω: 

«Σχετ:  Το με αριθμ. πρωτ: 8911/01-03-2017 έγγραφο του Νομικού Προσώπου του Δήμου 

Δράμας 

 

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) ισχύει ότι: «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.» 

 

 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη συστατική πράξη όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

572/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 442/τ.Β΄/25-2-2013), το 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας» 

διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:  

 

 Δέκα (10) μέλη που μπορεί να είναι ο Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι 

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 

υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 

δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του νομικού προσώπου, από τα οποία 

δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 
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 έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων. 

 

 Μετά τον ορισμό των μελών, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που ο 

Δήμαρχος έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλος, αυτός καθίσταται και Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα έχει διάρκεια αντίστοιχη με την προβλεπόμενη από το νόμο θητεία του 

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στον ορισμό των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου. Με την ίδια 

απόφαση θα πρέπει να οριστεί και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Το Νομικό 

Πρόσωπο με το ως άνω σχετικό έγγραφό του μας γνωστοποιεί ότι ως εκπρόσωπος των 

εργαζομένων - προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου - προτείνεται η κα Οικονόμου Στυλιανή του Νικολάου με αναπληρώτρια 

την κα Στεργιοπούλου Αναστασία του Κωνσταντίνου.  

 

 Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 6 του 

Ν.2839/2000, θα πρέπει ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε 

φύλου να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή 

υποδεικνυομένων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη 

μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω» 

       

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, όπως 

παρακάτω: 

 

 

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, δημοτικός 

σύμβουλος, ως Πρόεδρος 

Μωϋσιάδης Αριστείδης, δημοτικός σύμβουλος 

2.  Καριοφυλλίδου Ζωή, δημοτική σύμβουλος, 

ως Αντιπρόεδρος 

Πετρίδου Χαρίκλεια, δημοτικός σύμβουλος 

3.  Καραμπατζάκης Δημήτριος, δημοτικός 

σύμβουλος, ως μέλος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος, δημοτικός 

σύμβουλος 

4.  Βασιλείου Αναστασία, δημότισσα 

σύμβουλος 

Ευθυμιάδου Ουρανία , δημότισσα 

5.  Μεσσήνη Στυλιανή, δημότισσα, ως μέλος Αλεξανδράκη Κυριακή, δημότισσα  

6.  Αγγελοπούλου Ευδοκία, δημότισσα, ως 

μέλος 

Διαμαντή Παναγιώτα, δημότισσα 

7.  Μανώλας Δημήτριος, δημότης ως μέλος Τσακαλίδης Δημήτριος, δημότισσα 

8.  Παχατουρίδης Ιωάννης, δημότης, ως μέλος Δασκάλου Κων/νος, δημότης 

  

Εκπρόσωπος των εργαζομένων, σύμφωνα με το 8911/01-03-2017 έγγραφο του ΝΠΔΔ, 

ορίζεται η Οικονόμου Στυλιανή με αναπληρώτριά της, την Στεργιοπούλου Αναστασία 

 

  Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ πρότεινε ως τακτικό μέλος την δημοτικη 

σύμβουλο Σιδερά Χρυσή με αναπληρωματικό τον ομιλούντα 

 

   Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος πρότεινε ως τακτικό μέλος τον δημότη 

Κουρσακλή Σταύρο με αναπληρωματική την δημότισσα Παρθένα Κιόρτεβε. 
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  Στη συνέχεια, η τελικώς διαμορφούμενη πρόταση για τη συγκρότηση του ΔΣ του ΝΠΔΔ, έχει 

όπως ακολούθως  :  

 

 

 

 

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, δημοτικός 

σύμβουλος, ως Πρόεδρος 

Μωϋσιάδης Αριστείδης, δημοτικός σύμβουλος 

2.  Καριοφυλλίδου Ζωή, δημοτική σύμβουλος, 

ως Αντιπρόεδρος 

Πετρίδου Χαρίκλεια, δημοτικός σύμβουλος 

3.  Καραμπατζάκης Δημήτριος, δημοτικός 

σύμβουλος, ως μέλος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος, δημοτικός 

σύμβουλος 

4.  Σιδερά Χρυσή, δημοτική σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος 

5.  Βασιλείου Αναστασία, δημότισσα 

σύμβουλος 

Ευθυμιάδου Ουρανία , δημότισσα 

6.  Μεσσήνη Στυλιανή, δημότισσα, ως μέλος Αλεξανδράκη Κυριακή, δημότισσα  

7.  Αγγελοπούλου Ευδοκία, δημότισσα, ως 

μέλος 

Διαμαντή Παναγιώτα, δημότισσα 

8.  Μανώλας Δημήτριος, δημότης ως μέλος Τσακαλίδης Δημήτριος, δημότισσα 

9.  Παχατουρίδης Ιωάννης, δημότης, ως μέλος Δασκάλου Κων/νος, δημότης 

10.  Κουρσακλής Σταύρος, δημότης, ως μέλος Κιόρτεβε Παρθένα, δημότισσα 

11.  Οικονόμου Στυλιανή, εκπρόσωπος 

εργαζομένων, ως μέλος 

Στεργιοπούλου Αναστασία, υπάλληλος 

 

 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων 

   Έλαβε γνώση του εγγράφου της υπηρεσίας   

      Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 , του εγγράφου της υπηρεσίας και το 8911/01-03-2017  

        
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 

 Ορίζει τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», όπως παρακάτω: 

 

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, δημοτικός 

σύμβουλος, ως Πρόεδρος 

Μωϋσιάδης Αριστείδης, δημοτικός σύμβουλος 

2.  Καριοφυλλίδου Ζωή, δημοτική σύμβουλος, 

ως Αντιπρόεδρος 

Πετρίδου Χαρίκλεια, δημοτικός σύμβουλος 

3.  Καραμπατζάκης Δημήτριος, δημοτικός 

σύμβουλος, ως μέλος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος, δημοτικός 

σύμβουλος 

4.  Σιδερά Χρυσή, δημοτική σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος 

5.  Βασιλείου Αναστασία, δημότισσα 

σύμβουλος 

Ευθυμιάδου Ουρανία , δημότισσα 
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6.  Μεσσήνη Στυλιανή, δημότισσα, ως μέλος Αλεξανδράκη Κυριακή, δημότισσα  

7.  Αγγελοπούλου Ευδοκία, δημότισσα, ως 

μέλος 

Διαμαντή Παναγιώτα, δημότισσα 

8.  Μανώλας Δημήτριος, δημότης ως μέλος Τσακαλίδης Δημήτριος, δημότισσα 

9.  Παχατουρίδης Ιωάννης, δημότης, ως μέλος Δασκάλου Κων/νος, δημότης 

10.  Κουρσακλής Σταύρος, δημότης, ως μέλος Κιόρτεβε Παρθένα, δημότισσα 

11.  Οικονόμου Στυλιανή, εκπρόσωπος 

εργαζομένων, ως μέλος 

Στεργιοπούλου Αναστασία, υπάλληλος 

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα έχει διάρκεια δυόμισι (2,5) ετών, κατ’ 

αναλογία με τα προβλεπόμενα για τη θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.       

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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