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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. 18ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ 
Ορεστιάδας της 19ης  Σεπτεμβρίου  2014. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 351/2014. 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΟ. 
 
 Στην Ορεστιάδα, σήμερα 19 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
32061/15-09-2014 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. Θεοχαρίδης Δημήτριος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς  τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. 
Καραγιάννης Γεώργιος αναφερόμενος στο 37ο 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: 

«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 της κοινωφελούς επιχείρησης που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο.  

 Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο της 
κοινωφελούς επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 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 κοινωφελών επιχειρήσεων  που 
περιέρχονται στο νέο δήμο.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
«Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από  

επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το  δημοτικό 
ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του 
Δήμου ή της Κοινότητας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην  επιχείρηση, αν αυτή 
απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος  από τη γενική 
συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής. Τα υπόλοιπα 
μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με 
το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών  μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ 
αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. 

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού  
συμβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται μικρότερη θητεία. Σε 
κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά  την εγκατάσταση του νέου 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια 
της  θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, 
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού  αριθμού των μελών του. Για την 
αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου  που τους πρότεινε. 

4. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον  
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης  
προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού  
καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής  δεν 
μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή  κοινοτικού 
συμβουλίου.  

5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες  
που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με  απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού  συμβουλίου της 
επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα  μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον  καθορισμό των αποζημιώσεων 
της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική  κατάσταση της επιχείρησης 
κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία  
εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως  άνω 
αποζημιώσεων.» 
 Με την υπ’ αριθμ. 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε η Κοινωφελής 
Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» - ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.» 
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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 12η 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).» 
 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα σε ψηφοφορία.
 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και την παρ.4 του άρθρου 
103 του Ν.3852/2010,το άρθρο 255 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, την υπ΄ αριθμ. 99/2011  
απόφαση του ΔΣ περί σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» - 
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.» το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 και  το ΦΕΚ 815/10-05-2011 με ψήφους 
31 έναντι 2  
 

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

1. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης  με την επωνυμία  
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» - ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.» , ως εξής:  

Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης  ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαμιχαήλ 
Βασίλειος 
Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:  

1. Γκαϊδατζή-Σκουταριανού Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον 
Δεληδήμου Δημοσθένη (πλειοψηφίας),  

2. Κάκος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον Μελάς 
Θεόφιλος,  

3. Σιωπίδη Ιωάννη  με αναπληρώτρια την κ. Μαυρίδου Βαρβάρα     
4. Πάντος Αντώνιος με αναπληρωτή τον Δρακίδη Ζήση  
5. Σκερλίδη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Αλέξανδρο 
6. Αδάμ Γεωργία με αναπληρώτρια την Καμπάδαη Αθηνά 

 
Από τους παραπάνω ορίζεται αντιπρόεδρος ο Σκερλίδης Ιωάννης 
2.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει 
ο  αντιπρόεδρος.  
 
3. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. 
 
4. Η κοινωφελής Επιχείρηση εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  
αντιπρόεδρο. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκατζίδης και Γκουγκουσκίδου δήλωσαν παρών.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 351/2014. 
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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