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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                        
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
================= 

    Από τo υπ' αριθμ. 19ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ 
Ορεστιάδας της 1ης  Οκτωβρίου  2014. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 378/2014. 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα» 
 
 Στην Ορεστιάδα, σήμερα 1 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
33501/26-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
 Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους 
υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα 
τριάντα τρία (33), τα  εξής: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 
9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 
15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
21. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
23. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
25. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
29. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
31. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
33. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
28. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
30. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
32. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

    ΚΑΝΕΝΑΣ 
 

 
Ο Δήμαρχoς κoς Μαυρίδης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. 
Παρών ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων 

καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε ο 
υπάλληλος του Δήμου κ. Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς  τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. 
Καραγιάννης Γεώργιος αναφερόμενος στο 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του 
θέματος, τον Δήμαρχο κ. Μαυρίδη Βασίλειο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής 
είπε τα εξής αναλυτικά: 

«Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού της Διαδημοτικής επιχείρησης του 
Δήμου Ορεστιάδας   με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ» (ΦΕΚ Β΄ 468/14-04-2006 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τα ΦΕΚ  Β΄ 2079/04-07-2012 & Β’ 2201/26-07-2012), η επιχείρηση διοικείται από 
πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο.  

Ειδικότερα: 
Άρθρο 10 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
« 1.  Η επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) 

μέλη. Το σύνολο των μελών ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας 
εξαιρουμένου του εκπροσώπου των εργαζομένων της επιχείρησης το οποίο εκλέγεται από τη Γενική 
Συνέλευση των εργαζομένων.   

  2. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης είναι ο δήμαρχος, δημοτικοί 
σύμβουλοι, κάτοικοι και δημότες του δήμου Ορεστιάδας. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει και 
εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι 
εργαζομένους.  

  3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, 
μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε 
περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

  4. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρό 
του.  

  5. Αν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης δεν δέχονται το διορισμό τους 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση  σ’ αυτούς  του σχετικού εγγράφου  του διορισμού 
τους, αν παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αν παραμείνουν κενές θέσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο το 
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες τους  λειτουργεί  νόμιμα  με ελλιπή 
σύνθεσή του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από τον αριθμό μελών που χρειάζεται  για 
την απαρτία. 

  6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ορεστιάδας. Ειδικά για την 
αντικατάσταση του  εκπροσώπου των εργαζομένων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που 
τον όρισε. Εκ νέου ορισμός ή επανεκλογή των ιδίων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται. 
Με τον ορισμό ή την εκλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά, μέχρι τη 
λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 11 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό του σύμφωνα με το άρθρο 10, συνέρχεται και 

συγκροτείτε σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του  Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. 
   2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεών του, διευθύνει 

τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ζητήματα της εταιρείας. Τον 
Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα 
που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.» 

Έχοντας λοιπόν υπόψη: 
 α) τα άρθρα 277 και 285 του Π.Δ 410/1995  και 
 β) τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, 
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προτείνουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ» τους/τις εξής: 
 

1. Μαυρίδη Βασίλειο ( Πρόεδρο) 
2. Παπαϊωάννου Ιωάννη  με αναπληρωτή τον Περιστεράκη Ιωάννη 
3. Τσομπανίδη Αντώνιο  με αναπληρωτή τον Δρακίδη Ζήση 
4. Γεροντίδη Αντώνιο με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Αλέξανδρο  
5. Γεωργίου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Ουζουνίδη Φώτιο (προτάθηκε από την μειοψηφία και 

συγκεκριμένα από τον κ. Μαρασλή.)» 
Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει επί 

του θέματος. 
Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλογική συζήτηση, λαβών υπόψη τoυ την εισήγηση και 

την προαναφερόμενη νομοθεσία, με ψήφους 27 έναντι 4 
 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
================== 

Τον Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα» που αποτελείται 
από τους:  
 

1 Μαυρίδη Βασίλειο ( Πρόεδρο) 
2 Παπαϊωάννου Ιωάννη  με αναπληρωτή τον Περιστεράκη Ιωάννη 
3 Γεωργίου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Ουζουνίδη Φώτιο 
4 Τσομπανίδη Αντώνιο  με αναπληρωτή τον Δρακίδη Ζήση 
5 Γεροντίδη Αντώνιο με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Αλέξανδρο  

 
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκατζίδης διότι όπως δήλωσε οι δημοτικές 

επιχειρήσεις αποτελούν επί χρόνια φωλιές σκανδάλων στους Δήμους, και η κ. Γκουγκουσκίδου διότι 
όπως δήλωσε στην διαλογική συζήτηση θα μπορούσε βάσει του καταστατικού της εταιρείας να 
εκπροσωπείται στο Δ.Σ. και η ελάσσων μειοψηφία. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παντσίδης και Μελάς δήλωσαν παρών διότι όπως δήλωσε στην 
διαλογική συζήτηση ο κ. Παντσίδης με τον υφιστάμενο τρόπο της λειτουργίας της η επιχείρηση δεν 
προσφέρει τίποτα στον Δήμο. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνει υπηρεσία του Δήμου.    
 Κατά την διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Τζιώρτας και Μπελτσίδης. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 378/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
 
 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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