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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..1η/2020..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..31/1/2020.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης:1/2020.. 
                      

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ” ». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 1ης /31-1-2020 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..31 Ιανουαρίου 2020.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..17:00.. το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..2192/24-1-2020.. πρόσκληση και μετά την υπ’  αριθ. 2318/27-1-2020 αναβολή, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, 
απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος 
2.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
3.   ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . 
4.   ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
5.   ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) . 
6.   ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
7.   ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
8.  ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
9.  ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ). 
10.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
11.  ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
12.  ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 
14.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
16.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
3. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
4. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 
6. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
8. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. 
9. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ. 
10. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ. 
12. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
14. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Μπαμπανίκας Δημήτριος   
 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χιώτης Δημήτριος, Κριεμάδη Γεωργία, Κρητικός Αθανάσιος και Αμπαρτζίδης 
Ιωακείμ προσήλθαν στις ερωτήσεις. 
 Ο Δ.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων προσήλθε στο 6Ο θέμα. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Παπαβασιλείου Χρήστος(δικαιολογημένη απουσία), Αρνής 
Δημήτριος(δικαιολογημένη απουσία), Φωτάκης Ιωάννης, Στάικος Θεόδωρος (δικαιολογημένη 
απουσία), Δημητριάδης Σταμάτιος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία, 
Λουκάτος Παναγής και Παντελόγλου Τεύκρος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Αποχωρήσεις:  
 Ο Δ.Σ. κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 

θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτησης του 11ου θέματος. 
  
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης,  Αμπαρτζίδης Ιωακείμ και 

Ράικος αποχώρησαν κατά τη συζήτησης του 21ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Πέππας Χρήστος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 22ου θέματος. 
 
  Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα  θέματα με α/α 1, 2, 3 και 4 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 

 
..Αριθ. Απόφασης:1/2020.. 

 
 ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ” . 

 
 

17.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
18.  ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. 
19.  ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20.  ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
21.  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ). 
23.  ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
24.  ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
25.  ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
26.  ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
27.  ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 
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Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του …1ου… θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τσουδερός Ιωάννης να προβεί στην εισήγηση του 
θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουδερός Ιωάννης είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤ.: α)  το άρθρο 229 παρ. 1 του ν. 3463/06 (ΔΚΚ) 
 β) αρθρο 102 του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
 γ) Το ΠΔ 193/2005 (235/Α/28-9-2005 ΦΕΚ) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ199/2008 
(266/Α/31-12-2008 ΦΕΚ) περι σύστασης του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 
” δ) Η αριθ. 3/20-1-2009 απόφαση του ΔΣ Δροσιάς 
 ε) Την αριθ. 51/οικ.74513/28-12-2010 εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ περί «Διοικητικά συμβούλια 
ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών» 
 στ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019. 
 ζ)  τις διατάξεις του άρθρο 81 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του 
Ν.4555/18 
    
Με το άρθρο 227 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται  
από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται 
από  αυτούς ως πρόεδρος και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από το δημοτικό 
ή  κοινοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο ως  
αντιπρόεδρός του. 
2. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται δύο τουλάχιστον δημοτικοί ή  
κοινοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή  
κοινοτικού συμβουλίου, ένας τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού διαμερίσματος στην περίπτωση  
που η έδρα του ιδρύματος βρίσκεται εντός αυτού, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του  
ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Ο ανωτέρω  
εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός 
προθεσμίας  δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Μέλη 
του διοικητικού  συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή  κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος ή και 
πρόσωπα που  είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος. 
3. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει σύμβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί  
παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί εκλέγεται σύμβουλος της πλειοψηφίας. 
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
5. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που  έχουν 
στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που  έχουν 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο  διάστημα 
διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη  δικαστική 
απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα  που 
αναφέρονται στο άρθρο 146. 
 
    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 229 του ν. 3463/06 «Η εκλογή των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε  κάθε περίπτωση με 
την εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σε έναν μήνα από την εγκατάσταση  των δημοτικών 
και κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν μήνα από τη λήξη της  θητείας των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο  συνεδριάζει και εκλέγει με 
φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού  των μελών του τα μέλη 
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του διοικητικού συμβουλίου κάθε ιδρύματος. Κατά τα λοιπά  εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109.» 
 
Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 81 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 82 του Ν.4555/18 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ: «…ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην 
οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 
2539/1997 (Α' 244) ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή 
δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.» 
 
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.3852/2010 «Τα ιδρύματα και τα δημοτικά και 
κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που 
συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. 

2.Οι δήμοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της 
λειτουργίας τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμενων δήμων ή 
κοινοτήτων, ως προς τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου. Στα εν λόγω δικαιώματα και τις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν 
από συμβάσεις μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι τη λήξη τους. 

3.Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των 
δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που 
περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των αυτών 
ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με την ίδια σχέση εργασίας.» 

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 
προβλέπεται ότι 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.  

 Όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του ΠΔ 193/2005 «Σύσταση του Δημοτικού 

ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 199/2008 «Το άρθρο 

6 του π.δ. 193/2005 (Α΄ 235) αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή (3μελή) 

Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 238 του ν. 3463/2006. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: 

α) Τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ως Πρόεδρος. 

β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την μειοψηφία του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει Σύμβουλο ή εκείνος που 

έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί, εκλέγεται Σύμβουλος της πλειοψηφίας. 
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γ) Δύο (2) Δημότες με επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους 

σκοπούς του Ιδρύματος. 

δ) Ένα (1) μέλος το οποίο ορίζεται από την δωρήτρια Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και είναι 

συγγενικό της πρόσωπο, εφ’ όρου ζωής με βαθμό συγγενείας Ε΄ εκ πλαγίου και σε περίπτωση 

θανάτου ο/η απόγονος αυτού. 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα, εφ’ όσον απασχολούνται περισσότεροι 

από δέκα (10) εργαζόμενοι. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι θα είναι κάτω των δέκα (10) και 

δεν θα εκπροσωπούνται, το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκπροσωπείται από 

έναν (1) επί πλέον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

στ) Ένα (1) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος να εκλέγεται από το Δ.Σ. 

ως Αντιπρόεδρος. 

3. Η θητεία των μελών είναι διετής. 

4. Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή από τον Πρόεδρο ή όταν 

αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.» 

Το ανωτέρω άρθρο τροποποιήθηκε με την αρ. 114/2012 ΑΔΣ και διορθώθηκε με την 276/2012 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκκρεμεί η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ καθώς η συνεχής 

αλλαγή υπουργών στα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου για την έκδοση Προεδρικού 

Διατάγματος δεν έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα την έκδοσή του. 

Ο Δήμαρχος πρέπει να ορίσει αν θα είναι ο ίδιος ή κάποιο άλλο πρόσωπο, που αυτός θα 

ορίσει, για την θέση του προέδρου του Δημοτικού Ιδρύματος. 

Από την απόφαση 3/20-1-2009 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δροσιάς προκύπτει ότι 

εκπρόσωπος της δωρήτριας είναι η κυρία Κωνσταντίνου Ιωάννα με αναπληρωτή τον γιο της κ. 

Κωνσταντίνου Παναγιώτη-Βίκτωρα. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπικό στο Δημοτικό Ίδρυμα και ως εκ τούτου καταλαμβάνει 

θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένας επιπλέον Δημοτικός Σύμβουλος της 

πλειοψηφίας. 

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 
τις διατάξεις του άρθρου 65 ‘Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου’ του ν.3852/2010 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) παρακαλούμε κε Πρόεδρε να θέσετε το θέμα προς συζήτηση στο 
ΔΣ και να ορίσετε, κατόπιν εκλογής, δύο(2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και δύο (2) 
Δημότες με τους αναπληρωτές τους για την Διοίκηση του Δημοτικού Ιδρύματος, τηρώντας την 
αναλογικότητα των 3/5 από πλευράς Διοίκησης του Δήμου καθώς επίσης και 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).   
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Υπενθυμίζουμε ότι με σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συμμετέχουν στην διοίκηση ο 
Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας Δροσιάς. 

Έπειτα ο Αντιδήμαρχος όρισε τα μέλη του Ιδρύματος εκ μέρος της Διοίκησης. 

Από τις λοιπές παρατάξεις ορίστηκε τακτικό μέλος ο Δ.Σ. κ. Λαζαρίδης Χαράλαμπος με 
αναπληρωτή το Δ.Σ. κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος. 

Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην        
ψήφιση του εν λόγω θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 102, 81, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 227, 229 παρ.1, 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 
114/8-6-2006, τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000. 
 τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.4623/2019. 
 Το ΠΔ 193/2005 (235/Α/28-9-2005 ΦΕΚ) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ199/2008 

(266/Α/31-12-2008 ΦΕΚ) περι σύστασης του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ”.  

 Την αριθ. 51/οικ.74513/28-12-2010 εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ. 
 Την αριθ. 114/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Την αριθ.3/20-1-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δροσιάς. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                                          
                                   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                               Με ψήφους  28  Υπέρ  και  1  Κατά 
 
 
Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ.κ.  Πανάγου Παναγιώτη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”, ως εξής: 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΚΗ ΔΑΦΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
(εκπρόσωπος δωρήτριας) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ  
(εκπρόσωπος δωρήτριας) 
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ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
( Πρόεδρος συμβουλίου Κοινότητας) 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
                                                                       ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
                                                                       ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ                                   ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
                                                                       ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
                                                                       ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                       ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
                                                                       ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 
                                                                       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
                                                                       ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                       ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ- ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 
                                                                       ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ. 
                                                                       ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
                                                                       ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                       ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                       ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
                                                                       ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

                                                                 ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
                                                                 ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.                                       

   Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
Κοινοποίηση 
- Δημοτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ. 
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