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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: 322/2019 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.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 4ο 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:  

«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. (παρ 1 άρθρο 255 Ν. 3463/2006) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014). 
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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. (παρ 1 άρθρο 255 Ν. 3463/2006) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 
52/ οικ. 39155/10.10.2014). 

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 θέσεως τους (ex officio) ή 
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. (παρ.1 
άρθρο 6 Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/19). 

Δεν υπολογίζονται στην ποσοστιαία αυτή αναλογία οι υποχρεωτικώς οριζόμενοι κατά το άρ. 255 
παρ. 1 ΚΔΚ, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον 
υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 
 Υποδεικνυόμενοι από το Δήμαρχο 
Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων που υποδεικνύεται από το Δήμαρχο υπολογίζεται επί του 
αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες 
αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 
Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η νομοθεσία 
προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την 
υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου 
τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 
Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να 
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει 
περιορισμούς. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 
Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν 
μέρος της υπόδειξης του δημάρχου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 
Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που 
υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 
  

Εκπρόσωπος εργαζομένων 
α) Υπό τον όρο «γενική συνέλευση» των εργαζομένων μιας δημοτικής κοινωφελούς επιχειρήσεως, η 
οποία προτείνει εκπρόσωπο των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο αυτής (άρθρο 255 παρ. 1-3 του 
Ν. 3463/2006), νοείται το συλλογικό όργανο του σωματείου των εργαζομένων στην επιχείρηση, με βάση 
τις εκάστοτε για το όργανο αυτό ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του 
και όχι κάποια ειδικά για τον σκοπό αναδείξεως του εκπροσώπου συγκαλούμενο όργανο (συνέλευση), 
αποτελούμενο από το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα εάν αυτοί είναι μέλη του σωματείου ή όχι. 
β) Για τον προσδιορισμό της εννοίας των εργαζομένων που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του σωματείου. (ΓνΝΣΚ 
54/2015 η οποία έγινε αποδεκτή με το έγγραφο ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Α. 8325/05.05.2015). 
  

Χρόνος συγκρότησης 
Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριών μηνών, είτε 
από τη δημοσίευση της συστατικής πράξης της επιχείρησης είτε από την εγκατάσταση του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 2 παρ.1 της ΥΑ Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007). 
 Εκπροσώπηση των 2 φύλων 
Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο σε 
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην 
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επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. (άρθρο 2 παρ.3 της 
ΥΑ Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007). 
  

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος 
Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και 
τον αντιπρόεδρό του. (παρ 4 Άρθρο 255 Ν. 3463/2006). 
Ωστόσο, στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 επισημαίνεται ότι ο ορισμός 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται 
δεσμευτικά από τον Δήμαρχο.  
 

Θητεία- Αντικατάσταση μελών 
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. (παρ 2 Άρθρο 255 Ν. 3463/2006). 
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. (παρ 3 άρθρο 255 Ν. 3463/2006). 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ΦΕΚ 

815/10.05.2011 (Τεύχος Β΄) η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ορεστιάδας με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» – 
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, 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 και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών 

προέρχεται από τη μειοψηφία. 
• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.  
• Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή 

γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
• Έναν εκπρόσωπο των εργαζόμενων στην επιχείρηση αν αυτή απασχολεί περισσότερο από είκοσι 

εργαζόμενους, υποδεικνυόμενους από την Γενική Συνέλευση αυτών με ταυτόχρονη μείωση του 
αριθμού Δημοτών − κατοίκων. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. 
Με βάση την υπ’ αριθμ. 256/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί ο κοινωνικός 

φορέας «Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας» για την υπόδειξη ενός (1) εκπροσώπου 
του για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΠΑΟ. Με το υπ’ αριθμ. 17893/30.09.2019 
έγγραφό του ο ανωτέρω Σύλλογος προτείνει τακτικό μέλος την Σεβαστή Κουρουμιχάκη με αναπληρωτή τον 
Γεώργιο Κυρτσόπουλο. 

Επίσης, η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. με το υπ’ αριθμ. 595/10.10.2019 έγγραφό της, έπειτα από την Γενική 
Συνέλευση των εργαζομένων της, προτείνει ως εκπρόσωπό της την Ευαγγελία Μπραϊκούδη με 
αναπληρώτρια την Αικατερίνη Αγανίδου.» 

Στη συνέχεια ακολούθησε η πρόταση του Δημάρχου. Για Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 
προτάθηκε ο Δημήτριος Βαρσαμακίδης. Ως μέλος της πλειοψηφίας προτάθηκε ο Κωνσταντίνος 
Σιαφκαλόζης με αναπληρωτή τον Πέτρο Αργυριάδη. Για τα υπόλοιπα δύο μέλη (2) που είναι δημότες 
προτάθηκαν ο Ιωάννης Σκερλίδης με αναπληρώτρια την Μαρίνα Μάντη και η Πελαγία Θεοδωράκη με 
αναπληρωτή τον Χάρη Κεραμάρη. Το σώμα ομόφωνα συμφώνησε με την πρόταση του Δημάρχου.  

Κατόπιν το σύνολο της μειοψηφίας πρότεινε για τακτικό μέλος τον Παναγιώτη Σιανκούρη με 
αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ζαλουφλή και το σώμα ομόφωνα συμφώνησε. 

Τέλος, ο Δήμαρχος πρότεινε ως Αντιπρόεδρο του Δοικητικού Συμβουλίου τον Κωνσταντίνο 
Σιαφκαλόζη και το σώμα ομόφωνα συμφώνησε. 

Συνεπώς, έπειτα από τις τρεις προαναφερόμενες ψηφοφορίες η τελική διαμορφωμένη πρόταση για 
το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Ορεστιάδας – ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.» έχει ως εξής:  
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1. Δημήτριος Βαρσαμακίδης, Πρόεδρος  
2. Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης με αναπληρωτή τον Πέτρο Αργυριάδη (Δημοτικοί Σύμβουλοι 

πλειοψηφίας),  
3. Παναγιώτης Σιανκούρης με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ζαλουφλή (Δημοτικοί Σύμβουλοι 

μειοψηφίας), 
4. Σεβαστή Κουρουμιχάκη με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κυρτσόπουλο (εκπρόσωποι κοινωνικού 

φορέα) 
5. Ευαγγελία Μπραϊκούδη με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Αγανίδου (εκπρόσωποι των 

εργαζομένων) 
6. Ιωάννης Σκερλίδης με αναπληρώτρια την Μαρίνα Μάντη  (δημότες) 
7. Πελαγία Θεοδωράκη με αναπληρωτή τον Χάρη Κεραμάρη (δημότες). 

Από τους παραπάνω ορίζεται Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης.» 
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, τις υπ’ αριθμ. 52/39155/10.10.2014 & 102/63900/13.09.2019 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, 
το άρθρο 255 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του 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. 99/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Ορεστιάδας – ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.» και το ΦΕΚ 815/10.05.2011 (Τεύχος Β΄), 

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

1. Τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Ορεστιάδας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Ορεστιάδας – ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.», ως εξής:  
1. Δημήτριος Βαρσαμακίδης, Πρόεδρος  
2. Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης με αναπληρωτή τον Πέτρο Αργυριάδη (Δημοτικοί Σύμβουλοι 

πλειοψηφίας),  
3. Παναγιώτης Σιανκούρης με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ζαλουφλή (Δημοτικοί Σύμβουλοι 

μειοψηφίας), 
4. Σεβαστή Κουρουμιχάκη με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κυρτσόπουλο (εκπρόσωποι κοινωνικού 

φορέα) 
5. Ευαγγελία Μπραϊκούδη με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Αγανίδου (εκπρόσωποι των 

εργαζομένων) 
6. Ιωάννης Σκερλίδης με αναπληρώτρια την Μαρίνα Μάντη  (δημότες) 
7. Πελαγία Θεοδωράκη με αναπληρωτή τον Χάρη Κεραμάρη (δημότες). 

Από τους παραπάνω ορίζεται Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης. 
 

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. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 322/2019. 
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  

ΑΔΑ: ΩΧ5ΕΩΞΒ-ΧΦΕ
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