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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. 26ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 
12ης Νοεμβρίου 2019. 
   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 323/2019 
 

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.. 
 

    Στην Ορεστιάδα, σήμερα 12 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
21985/08.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/20018 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεύχος Α').   
 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) μέλη, τα  εξής: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
9. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 12. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
13. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 16. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 18. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ 
21. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ 
23. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
25. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
27. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 28. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
31. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
33. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

32. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

ΚΑΝΕΙΣ   
     

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.  
Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των 

Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση 
τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευάγγελος 
Μαρασλής, αναφερόμενος στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Δήμαρχο 
Ορεστιάδας, Βασίλειο Μαυρίδη να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά:  

«Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διοικούνται από διοικητικό 
συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε(15) μέλη, που ορίζονται από το δημοτικό  ή 
κοινοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους…. Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του 
νομικού προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον  πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο 
του διοικητικού συμβουλίου…..». Σύμφωνα, επίσης, με την αρ. πρωτ. 39155/10-10-2014 αρ.52 εγκύκλιο 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ορίζεται ότι: «…. Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου βάσει των άρ.239 του ΚΔΚ και 103 ν.3852/2010…. Μετά τον ορισμό των 
μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του δημάρχου ως ορισμένου μέλους που αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου». Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν.4623/19, ορίστηκε ότι «1. 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 τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ.3 του Ν. 4635/19, οι οποίες 
αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019, ορίζουν ότι: :«1. 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 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές 
τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή 
τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της 
θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ 
τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον 
ένα (1) μέλος συνολικά 

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. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 100/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ΦΕΚ 
815/10.05.2011 (Τεύχος Β΄) το ΝΠΔΔ του Δήμου Ορεστιάδας με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής 
προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας − Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.» διοικείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής: 
− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο (προαιρετικό) 
− Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον ορίζεται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου 
− Ένα (1) μέλος το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 
− ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 
άτομα). 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Με βάση την υπ’ αριθμ. 255/2019 απόφαση Δ.Σ. είχε αποφασιστεί ο κοινωνικός φορέας 
«Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Έβρου» για την υπόδειξη ενός (1) μέλους για τη συμμετοχή του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τoυ Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ορεστιάδας “Κέντρο Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης  
και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας”. Με το υπ’ αριθμ . 406/01.10.2019 έγγραφό του ο Σύλλογος προτείνει 
τακτικό μέλος την Παναγιώτα Κεσούδη με αναπληρώτρια την Φωτεινή Σκερλετίδου.» 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε η πρόταση του Δημάρχου. Για Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 
προτάθηκε ο Ιωάννης Παπαΐωάννου και ως μέλος της πλειοψηφίας ο Γεώργιος Μουτουσίδης με 
αναπληρωτή τον Γεώργιο Κάκο. Το σώμα ομόφωνα συμφώνησε με την πρόταση του Δημάρχου.  

Κατόπιν το σύνολο της μειοψηφίας πρότεινε για τακτικό μέλος τον Αθανάσιο Παπανδρέου με 
αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κυργιάννη και το σώμα ομόφωνα συμφώνησε. 

Τέλος, ο Δήμαρχος πρότεινε ως Αντιπρόεδρο του Δοικητικού Συμβουλίου τον Γεώργιο Μουτουσίδη 
και το σώμα ομόφωνα συμφώνησε. 
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Συνεπώς, έπειτα από τις τρεις προαναφερόμενες ψηφοφορίες η τελική διαμορφωμένη πρόταση για 
το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας − 
Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ο.» έχει ως εξής:  

1. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Πρόεδρος  
2. Γεώργιος Μουτουσίδης με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κάκο (Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας),  
3. Αθανάσιος Παπανδρέου με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κυργιάννη (Δημοτικοί Σύμβουλοι 

μειοψηφίας), 
4. Παναγιώτα Κεσσούδη με αναπληρώτρια την Φωτεινή Σκερλετίδου (εκπρόσωποι κοινωνικού 

φορέα) 
5. Δήμητρα Παρασχίδου με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Φωτειάδου (εκπρόσωποι των 

εργαζομένων) 
Από τους παραπάνω ορίζεται Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Μουτουσίδης. 

 

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα σε ψηφοφορία.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις προτάσεις και 

σχετικές ψηφοφορίες, την αρ. πρωτ. 39155/10-10-2014 αρ.52 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, τα άρ.239 του ΚΔΚ και 103 ν.3852/2010, τις διατάξεις του 
άρθρου 177 παρ.3 του Ν. 4635/19, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του 
Ν.4623/2019, την υπ’ αριθμ. 100/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας – 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.» και το ΦΕΚ 815/10.05.2011 (Τεύχος Β΄), 
 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ                                  
================== 

1. Τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου 
Ορεστιάδας με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.», ως εξής:  
1. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Πρόεδρος  
2. Γεώργιος Μουτουσίδης με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κάκο (Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας),  
3. Αθανάσιος Παπανδρέου με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κυργιάννη (Δημοτικοί Σύμβουλοι 

μειοψηφίας), 
4. Παναγιώτα Κεσσούδη με αναπληρώτρια την Φωτεινή Σκερλετίδου (εκπρόσωποι κοινωνικού 

φορέα) 
5. Δήμητρα Παρασχίδου με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Φωτειάδου (εκπρόσωποι των 

εργαζομένων) 
Από τους παραπάνω ορίζεται Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Μουτουσίδης. 
 

2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  
Αντιπρόεδρος. 

 

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. 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. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 323/2019. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  
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