
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                       
ΓΖΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ                                                 
Γ/ΝΖ  Γ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ                                                                    
ΣΜΖΜΑ  ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
                                                       Α Π Ο  Π Α  Μ Α   
 

    Από  ην  πξαθηηθό  ηεο   22αο  ΣΑΚΣΙΚΖ    πλεδξίαζεο  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Σελ   30-09- 2021,  εκέξα   ΠΔΜΠΣΖ    θαη ώξα  16.00  ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε  ζε  ΣΑΚΣΙΚΖ    

πλεδξίαζε   ε νπνία ζύκθσλα  κε ηελ ππ΄αξηζκ.  ΓΙΓΑΓ/Φ.69/182/ΟΙΚ. 17896/20-09-2021  Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε  ηνπ  ΤΠ.Δ.,   πξαγκαηνπνηήζεθε  δηα δώζεο  ζηελ Αίζνπζα Μπόγξε ηνπ Γήκνπ 

αιακίλαο    ηεξώληαο  ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ 
ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ  COVID -19. 
Σν  Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε  ΣΑΚΣΙΚΖ   πλεδξίαζε ύζηεξα από  ηελ  17120/24-09-2021 πξόζθιεζε 
ηνπ  Πξνέδξνπ   ηνπ  Γεκνηηθνύ /ιίνπ  θ. Καπαξαιηώηε Υαξάιακπνπ  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  
67  ηνπ Ν.3852/2010,   όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018.  
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο  πλεδξίαζεο  κε ηειεδηάζθεςε ν Πξόεδξνο  δηαπίζησζε όηη από ηα ηξηάληα ηξία (33) 
λόκηκα  κέιε  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ζπκκεηείραλ  νη εμήο : 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- ΑΛΑΨΚΑ  ΑΘΑΝΑΙΟ                                                      14.- ΠΑΠΑΜΙΥΑΖΛ- ΓΙΓΔΝΑΚΖ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
2.- ΝΑΝΝΟ  ΧΣΖΡΙΟ                                                            15.- ΠΑΠΑΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ  ΜΑΡΙΑ 
3.- ΛΔΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ                                                      16.- ΜΠΑΓΙΟ  ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ                   
4.-ΒΑΚΑΛΖ  ΑΝΣΧΝΙΟ                                                          17.-  ΚΙΑΘΙΣΖ  ΙΧΑΝΝΖ 
5.- ΓΙΟΛΔΣΖ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ                                                18.-  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΖ-ΑΝΣΧΝΙΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΖ                            
6.- ΚΑΠΑΡΑΛΙΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ                                         19.-  ΚΟΓΙΑ NIKOΛΑΟ  
7.- ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΙΟ                                                     20.- ΚΑΡΝΔΖ  ΟΦΙΑ    
8.- ΔΤΣΑΘΙΟΤ ΠΤΡΙΓΧΝ                                                       21.-  ΚΟΡΡΟ  ΜΙΥΑΖΛ 
9.-ΣΑΒΑΡΖ  ΙΧΑΝΝΖ                                                           22 .- ΟΦΡΑ ΠΤΡΙΓΧΝΑ                                                        
10.- ΝΑΝΝΟΤ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ  ΙΙΓΧΡΑ                             23.-  ΜΙΥΑ  ΜΑΡΙΑ                                                                                                              
11.-ΓΔΡΣΟΤΕΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ                                                24.-  ΑΓΑΠΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 
12.- ΡΑΠΣΖ ΧΣΖΡΙΟ                                                             
13.- ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ                                               

ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                                     
1.- ΜΑΚΡΖ  ΑΘΑΝΑΙΟ                                                       5.- ΦΟΤΡΙΚΖ ΓΖΜΖΣΡΙΟ                                         
2.- ΓΚΙΝΖ ΣΤΛΙΑΝΟ                          6.- ΓΔΡΟΝΣΙΧΣΟΤ –ΜΙΥΑΛΑΡΟΤ Σ. 
3.- ΔΛΔΤΙΝΙΧΣΖ  ΓΖΜΖΣΡΙΟ                                            7.- ΠΑΤΛΙΓΖ –ΜΠΟΤΣΑΛΖ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΖ  
4.- ΜΠΙΛΛΙΑ ΔΛΔΝΖ                                                                 8.- ΑΛΑΨΚΑ  ΒΑΙΛΔΙΟ  
                                                                                                   9.- ΓΑΛΔΟ  ΤΜΔΧΝ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ο Δήκαξρνο αιακίλαο θ. Παλαγόπνπινο  Γεώξγηνο  , είρε πξνζθιεζεί λνκίκσο  θαη  παξίζηαην  ζηε 
πλεδξίαζε. 
Οη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ είραλ πξνζθιεζεί ζηε πλεδξίαζε, κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε 
εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αληίζηνηρεο θνηλόηεηεο (αξζξ. 67 παξ. 8 ηνπ Ν.3852/2010.)  θαη 
παξίζηαλην νη θ.θ. Μαγηάηε ηαπξνύια  Πξόεδξνο ηεο Δ.Κ. Ακπειαθίσλ θαη  Γαβξηήι  Υαξάιακπνο  
Πξόεδξνο ηεο Δ.Κ Αηαληείνπ . 
Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο είρε πξνζέιζεη ν Δ.. θ. Μαθξήο Αζαλάζηνο.  

ΟΜΟΦΧΝΑ   ην ώκα απνθάζηζε ηελ αιιαγή ζεηξάο  ηνπ   ζεκάησλ  ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
σο εμήο :   Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα ζπδεηεζεί  σο  1ν, ην 5ν  σο 2ν , ην 6ν σο 3ν , ην 
7ν σο  4ν , ην 8ν σο 5ν  θαη ηα  ππόινηπα σο  έρνπλ. 
 

Αξηζκόο Απόθαζεο   148/2021       

1ν  Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο Θέκα:   
-. Οξηζκόο  ηαθηηθώλ & αλαπιεξσκαηηθώλ  κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ 
Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ , νξηζκόο Πξνέδξνπ , εθινγή Αληηπξνέδξνπ  θαη  
θαζνξηζκόο  ηεο ζεηείαο  ηνπ Γ.. 
 

ΑΔΑ: 60ΥΑΩ1Ε-ΕΣ6



              πλερίδεηαη  ε πλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ν Πξόεδξνο  εηζεγείηαη ην 
ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο  πνπ αθνξά : Οξηζκόο  ηαθηηθώλ & αλαπιεξσκαηηθώλ  
κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ , νξηζκόο Πξνέδξνπ , 
εθινγή Αληηπξνέδξνπ  θαη  θαζνξηζκόο  ηεο ζεηείαο  ηνπ Γ.. 
ηελ ζπλέρεηα  θαηαζέηεη  ζε ειεθηξνληθή κνξθή ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Δεκάξρνπ  ε νπνία έρεη σο εμήο :   

ΔΙΖΓΖΖ 
 

ύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/06, όπσο ηζρύεη, νξίδνληαη ηα εμήο: 
«1. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δηνηθνύληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, πνπ  
απνηειείηαη από πέληε έσο δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο  
νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην.  
Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη ν  δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο, δεκνηηθνί ή 
θνηλνηηθνί ζύκβνπινη θαη δεκόηεο ή  θάηνηθνη πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ ή πνπ έρνπλ αλάινγε  επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλώζεηο, 
αλάινγα κε ην ζθνπό ηνπ λνκηθνύ  πξνζώπνπ, θαζώο θαη έλαο εθπξόζσπνο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ απηό  απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από δέθα (10) 
εξγαδνκέλνπο. Ο αλσηέξσ εθπξόζσπνο πξνηείλεηαη από  ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ 
ππαιιήισλ εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από  ηόηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή 
πξόζθιεζε. Έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ  ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη από ηε 
κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Εάλ ηα κέιε  ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 
είλαη πεξηζζόηεξα από πέληε (5), δύν (2) ηνπιάρηζηνλ από απηά  νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία 
ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Είλαη δπλαηόλ ε κεηνςεθία αληί δεκνηηθνύ ή 
θνηλνηηθνύ ζπκβνύινπ λα νξίζεη σο εθπξόζσπν ηεο δεκόηε ή θάηνηθν, θαη’ αλάινγε 
εθαξκνγή ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία 
δελ νξίζεη ζπκβνύινπο, δεκόηεο ή θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαηηεζνύλ, ρσξίο 
λα αληηθαηαζηαζνύλ, κεηέρνπλ ζύκβνπινη, δεκόηεο ή θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη από ηελ 
πιεηνςεθία. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνύ 
δηακεξίζκαηνο  έλα κέινο πξνηείλεηαη από ην νηθείν ζπκβνύιην. Μεηά ηνλ νξηζκό ησλ κειώλ 
ην δεκνηηθό  ζπκβνύιην εθιέγεη από ηα κέιε απηά ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ κέινο έρεη νξηζζεί, από ην δεκνηηθό ή 
θνηλνηηθό ζπκβνύιην,  ν δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο, απηόο απηνδηθαίσο 
θαζίζηαηαη θαη πξόεδξνο  αληηζηνίρσο, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ νξίδεηαη κε ηελ  
απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
λένπ  δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.(κε ηελ ππ΄αξηζκ.210/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ε ζεηεία θαζνξίζηεθε ζε δύν (2) έηε).  
Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπο, κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ  αλάγεηαη ζηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.  
Σνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο αλαπιεξώλεη 
ν  αληηπξόεδξνο. Σν λνκηθό πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα 
αξρή από  ηνλ πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη όηαλ απηόο θσιύεηαη ή απνπζηάδεη 
από ηνλ  αληηπξόεδξν.» 
 
Αληηζηνίρσο   ζηα Γεκνηηθά Ληκεληθά ηακεία εηδηθόηεξα βάζεη ηνπ άξζξνπ  244 ηνπ 
Κ.Γ.Κ.  ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 239  θ.ε. Κ.Γ.Κ.  θαη ηνπ άξζξνπ 28  
ηνπ Ν. 2738/1999  όπσο ηζρύνπλ  κεηαμύ ησλ κειώλ  ηνπ Γ..  νξίδεηαη ππνρξεσηηθά σο 
κέινο   ν Πξντζηάκελνο ηεο ιηκεληθήο αξρήο ,  ηεο έδξαο ηνπ  Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  θαη 
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όπνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα  αξρή  ζηελ έδξα , ν πξντζηάκελνο   ηεο πιεζηέζηεξεο  πξνο 
απηήλ ιηκεληθήο αξρήο. 
 
ύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19: 
«1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, 
πξνβιέπεηαη ν νξηζκόο κειώλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ 
πεξηθεξεηώλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα 
(3/5) ησλ κειώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλύνληαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα, θαη ηα 
δύν πέκπηα (2/5) από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο.» 
 
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο εγθπθιίνπο ΤΠ.Ε. εγθ. 52/νηθ. 39155/10.10.2014 θαη ΤΠ.Ε. 
εγθ.102/63900/13.09.2019, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδόκελνη είλαη ιηγόηεξνη από δέθα, ζηε 
ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ηεο ζύλζεζεο 
ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα εθιεγεί από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην έλαο αθόκε 
δεκνηηθόο ζύκβνπινο.   
 
ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 227 
ηνπ Ν.3463/06 ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ, ηζρύνπλ θαη 
γηα ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. 
 
ύκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν.3463/06: 
Δελ επηηξέπεηαη λα εθιεγνύλ ή λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηδηώηεο  
-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε ή  
-πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε θαη γηα 
όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζώο θαη  
-όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε 
θαθνύξγεκα ή ζε θάπνην από ηα πιεκκειήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146. 
 
ηελ εγθύθιην ΤΠ.Ε. εγθ.102/63900/13.09.2019 δίλνληαη νη εμήο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
αλσηέξσ δηάηαμε: 
ηελ πνζνζηηαία απηή αλαινγία δελ πεξηιακβάλεηαη ν εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν 
νπνίνο σζηόζν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αξηζκεηηθό ζύλνιν ησλ κειώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό 
ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο. 
Η πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηξηώλ πέκπησλ πνπ ππνδεηθλύεηαη από ην Δήκαξρν ππνινγίδεηαη 
επί ηνπ αξηζκεηηθνύ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη αλεμάξηεηα από ηηο ηδηόηεηεο κε 
ηηο νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ (αηξεηνί, δεκόηεο θιπ).  
Η ππόδεημε ηνπ δεκάξρνπ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην ζπκβνύιην, όπσο άιισζηε νπνπδήπνηε ε 
λνκνζεζία πξνβιέπεη ππνδεηθλπόκελα κέιε ζηηο δηνηθήζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, πιελ ηεο 
πεξίπησζεο πνπ ξεηώο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο 
Δηαδηθαζίαο (εθόζνλ ην αξκόδην γηα ηελ ππόδεημε όξγαλν, ελ πξνθεηκέλσ ν δήκαξρνο ή ν 
πεξηθεξεηάξρεο, δελ ππνδείμεη κέιε, ε ζπγθξόηεζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ ηεθκαίξεηαη λόκηκε 
ρσξίο απηά). 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ ηξηώλ πέκπησλ δύλαηαη λα ππνδεηρζνύλ 
κέιε (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσηέο) θαη από άιιεο παξαηάμεηο, εθόζνλ ε δηάηαμε δελ ζέηεη 
πεξηνξηζκνύο.  
Μέιε ex officio, θαζώο θαη νη εθπξόζσπνη θνξέσλ θαη εξγαδνκέλσλ, δελ κπνξνύλ λα 
απνηεινύλ κέξνο ηεο ππόδεημεο ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πεξηθεξεηάξρε. 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ 3/5 δελ πξνθύςεη 
αθέξαηνο αξηζκόο, ην απνηέιεζκα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επόκελε αθέξαηε κνλάδα, 
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πάληνηε κε γλώκνλα ηελ βαζηθή αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
4623/2019 όηη «ζε θάζε πεξίπησζε, ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ πξνέξρεηαη από ην ζπλδπαζκό 
κε ηνλ νπνίν εμειέγε ν δήκαξρνο ή ν πεξηθεξεηάξρεο». Επί παξαδείγκαηη, εάλ ηα νξηδόκελα 
κέιε είλαη δύν (2), ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ 3/5 είλαη 1,2 θαη ζηξνγγπινπνηνύκελε ζηελ 
ακέζσο επόκελε αθέξαηα κνλάδα, δίλεη άζξνηζκα δύν (2).  
Ο νξηζκόο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 3/5 ησλ κειώλ πνπ 
ππνδεηθλύνληαη δεζκεπηηθά από ηνλ Δήκαξρν ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε αληίζηνηρα. 
 
Επηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπη.β’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2839/2000, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε από 01.09.2019 από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4604/19, ζηηο 
πεξηπηώζεηο δηνξηζκνύ ή ππνδείμεσο από ην Δεκόζην, ηα Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α., κειώλ 
δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ή άιισλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ν 
αξηζκόο ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ πξνζώπσλ θάζε θύινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 
ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, εθόζνλ ηα κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλύνληαη είλαη πάλσ από έλα (1).  
Σπρόλ δεθαδηθόο αξηζκόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επόκελε αθέξαηε κνλάδα, εθόζνλ ην 
θιάζκα είλαη ίζν κε κηζό ηεο κνλάδαο θαη άλσ. 
πγθξόηεζε ζπιινγηθνύ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ 
είλαη λόκηκε, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ κέξεη ή ζην 
ζύλνιό ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο απηώλ (ex officio) ή πξνέξρνληαη από εθινγή ή 
νξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο θαη ηα επνπηεπόκελα από απηό λνκηθά πξόζσπα 
ιόγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνύ αξηζκνύ πξνζώπσλ ηνπ εηέξνπ θύινπ. 
 
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ εγθύθιην ΤΠ.Ε. εγθ.102/63900/13.09.2019, γηα ηνλ ππνινγηζκό 
ηεο αλαινγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1β’ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2839/2000, όπσο ηζρύεη, 
πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο αλαινγηθήο εθπξνζώπεζεο θάζε θύινπ, απηή ππνινγίδεηαη ζην έλα 
ηξίην (1/3) επί ησλ κειώλ πνπ ππνδεηθλύνληαη (γηα ηα ππνδεηθλπόκελα κέιε) θαη επί ηνπ (1/3) 
γηα ηα ινηπά πξνηεηλόκελα πξνο ην ζπκβνύιην, πιελ ηεο αηηηνινγεκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνύ 
αξηζκνύ εθπξνζώπσλ ηνπ έηεξνπ θύινπ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ex officio κειώλ. 
  
Επηπξόζζεηα, ζηελ εγθύθιην Τπ. Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/νηθ.12383/06.04.2017 δηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα δε κε ηελ νηθεία 
λνκνινγία, ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε θύινπ εθαξκόδεηαη ρσξηζηά γηα ηα ηαθηηθά θαη 
ρσξηζηά γηα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε (απόθαζε 151/2008 ΝΚ (ΟΛΟΜ). 
ύκθσλα κε ηελ ζπζηαηηθή πξάμε  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. 7/2011 απόθαζε ηεο Δηδηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006  θαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν. 3463/2010  θαη ηελ  3656/2014  
απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γ..  νξίδεηαη ζε (7) 
επηά, ζπλεπώο ε ζύλζεζε ηνπ Γ.Λ.Σ.  ζα απαξηίδεηαη από 4 ηαθηηθά κέιε ηα νπνία  
ππνδεηθλύνληαη από ηνλ Γήκαξρν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ  απηνύ,  2 
ηαθηηθά κέιε   από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο  κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  θαη ηνλ εθάζηνηε 
Ληκελάξρε . 
 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ  ν  Δήκαξρνο ππνδεηθλύεη σο κέιε ηνπ Δ.. ηνπ Ν.Π.Δ.Δ.  
«Δεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν» ηνπο εμήο: 
Σαθηηθά Μέιε  
1.- Επζηαζίνπ ππξίδσλ, Δεκνηηθό ύκβνπιν  
2.- Ράπηε  σηήξην, Δεκνηηθό ύκβνπιν  
3.- Καξλέζε νθία, Δεκνηηθό ύκβνπιν  
4.- Δηπιαξίδε Επάγγειν, Δεκόηε  
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Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε  
1.- Λέλε Κσλζηαληίλν, Δεκνηηθό ύκβνπιν 
2.- Μπίιιηα Ειέλε, Δεκνηηθό ύκβνπιν  
3.- Κνπδειέα Γεώξγην, Δεκόηε  
 
Χο  Πξόεδξν   νξίδεη  ηνλ  θ.  Δπζηαζίνπ ππξίδσλ  ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 
4623/2019 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 102/13-9-2019  εγθύθιην ηνπ Τπ. Εζ. όπσο ηζρύεη 
 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Δεκνηηθό πκβνύιην λα εθιέμεη ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Δ.. 
ηνπ Ν.Π.Δ.Δ.  
Καηαηέζεθε ε ππνςεθηόηεηα από ηελ εληαία παξάηαμε  ηεο πιεηνςεθίαο,   ε νπνία είλαη 
ν  Ράπηεο σηήξηνο, Γεκνηηθόο    ύκβνπινο.  
Αθνινύζεζε θαλεξή ςεθνθνξία σο εμήο: 
Με  ςήθνπο  19  ππέξ  θαη 6 παξώλ,  γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ εθιέγεηαη ν Ράπηεο 
σηήξηνο,  Δεκνηηθόο ύκβνπινο ν νπνίνο  ζπγθέληξσζε  ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 
παξόλησλ κειώλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  
 
ηε ζπλέρεηα από ηηο ινηπέο Δεκνηηθέο Παξαηάμεηο, πξνηείλνληαη σο κέιε Δ.. νη θάησζη :  
1.- Σζαβαξήο Ισάλλεο,  Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Γεξηνύδν 
Δκκαλνπήι, Γεκνηηθόο ύκβνπινο,  
2.-Αγαπίνπ  Νηθόιανο ,  Γεκνηηθόο  ύκβνπινο,  κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Νάλλνπ 
– Παπαζαλαζίνπ Ιζηδώξα,  Γεκνηηθόο  ύκβνπινο 
 
Καηόπηλ  ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Δεκνηηθό πκβνύιην λα ςεθίζεη ηελ ππόδεημε ηνπ Δεκάξρνπ 
θαζώο θαη ηεο κεηνςεθίαο, γηα ηνλ νξηζκό κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  
 
Αθνινύζεζε θαλεξή ςεθνθνξία σο εμήο : 
Σαθηηθά Μέιε :  
1.- Καξλέζε νθία κε  21  ςήθνπο ππέξ, (Μεηνςήθεζαλ νη Δ.. θ.θ.Σζαβαξήο Ισάλλεο, 
Δεξηνύδνο Εκκ. θαη Μίρα Μαξία)  
2.- Δηπιαξίδεο Επάγγεινο κε 24 ςήθνπο ππέξ,  
3.- Σζαβαξήο Ισάλλεο κε 24 ςήθνπο ππέξ, 
4.- Αγαπίνπ Νηθόιανο κε 24 ςήθνπο ππεξ. 
 
Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε :  
1.- Λέλεο Κσλζηαληίλνο  κε 24 ςήθνπο ππέξ,    
2.- Μπίιιηα Ειέλε κε 24 ςήθνπο ππέξ, 
3.- Κνπδειέαο Γεώξγηνο  κε 24 ςήθνπο ππέξ, 
4.- Δεξηνύδνο Εκκαλνπήι κε 24 ςήθνπο ππέξ,   
5.- Νάλλνπ – Παπαζαλαζίνπ Ιζηδώξα κε 24 ςήθνπο ππέξ, 
 
Η  θα Παπαειεπζεξίνπ Μαξία δήισζε παξώλ ζηελ αλσηέξσ ςεθνθνξία    
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο, ην Δεκνηηθό 
πκβνύιην  αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ όια ηα παξαπάλσ θαη  
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                                   Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι  ΚΑΣΑ  ΠΛΔΙΟΦΖΦΙΑ 
 
Α. Σνλ νξηζκό ησλ ηαθηηθώλ  θαη αλαπιεξσκαηηθώλ  κειώλ ηνπ Δ.. ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 
Δεκνζίνπ Δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία  Δεκνηηθό  Ληκεληθό Σακείν , σο εμήο:  
 
Εθιέγνληαη ηα κέιε ηνπ Δ.. ηνπ Δεκνηηθνύ  Ληκεληθνύ Σακείνπ αιακίλαο 
Σαθηηθά Μέιε :  
1.- Επζηαζίνπ ππξίδσλ, Δεκ. ύκβνπινο (σο Πξόεδξν)  
2.- Ράπηε σηήξην, Δεκ. ύκβνπινο ( σο Αληηπξόεδξν) 
3.- Καξλέζε νθία, Δεκ. ύκβνπινο 
4.- Δηπιαξίδε Επάγγειν, Δεκόηεο  
5.- Σζαβαξήο Ισάλλεο, Δεκ. ύκβνπινο  
6.- Αγαπίνπ Νηθόιανο, Δεκ. ύκβνπινο 
7.- Ο εθάζηνηε Ληκελάξρεο 
 
Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε :  
1.- Λέλεο Κσλζηαληίλνο, Δεκ. ύκβνπινο 
2.- Μπίιιηα Ειέλε, Δεκ. ύκβνπινο 
3.-Κνπδειέαο Γεώξγηνο, Δεκόηεο 
4.- Δεξηνύδνο Εκκαλνπήι, Δεκ. ύκβνπινο  
5.- Νάλλνπ – Παπαζαλαζίνπ Ιζηδώξα, Δεκ. ύκβνπινο 
 
Β.    Πξόεδξνο ηνπ Γ..  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ    νξίδεηαη ν Δπζηαζίνπ ππξίδσλ.   
 
Γ.    Αληηπξόεδξνο   ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. εθιέρζεθε  ν  Ράπηεο σηήξηνο.  
  
Σνλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο,  
αλαπιεξώλεη ν  Αληηπξόεδξνο.  
 
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη έσο ην ηέινο ηεο δεκνηηθήο 
πεξηόδνπ. 

Η παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα Δηαύγεηα. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθζεθε από ηoλ  Πξόεδξν ηνπ Γ.. 
                                                                                   Α θ ξ η β έ ο   Α λ η ί γ ξ α θ ν                 
                                                                                          αιακίλα  1-10--2021                                                                                                                                                                                         
                                                                            Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
                                                   

                                                             ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ    ΚΑΠΑΡΑΛΙΧΣΖ 
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