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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
=================
Από τo υπ' αριθμ. 18ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ
Ορεστιάδας της 19ης Σεπτεμβρίου 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 349/2014.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
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
3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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

2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
28. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
30. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
32. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI

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 35ο 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 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.»
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 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, 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 άρθρο 6, παρ 1,
εδ.β, Ν 2839/2000, με ψήφους 31 έναντι 2
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
==================
1. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου
Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.»
, ως εξής:
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:
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1. Αρχοντίδης Αρχοντής Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δεληδήμου Δημοσθένης
(πλειοψηφίας),
2. Βαρσαμακίδης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή τον
Τζιώρτα Αθανάσιο,
3. Κεσσούδη Παναγιώτα δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο
του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) με αναπληρώτρια την Δαφτσίδου Δώρα
4. Μουχταρίδου Βασιλίκη εκπρόσωπος των εργαζομένων με αναπληρώτρια την Λουλούδη
Δέσποινα
Από τους παραπάνω ορίζεται αντιπρόεδρος ο Αρχοντίδης Αρχοντής.
2. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει
ο αντιπρόεδρος.
3. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού
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.

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

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 349/2014.
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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