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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                            

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 

αριθμ.: 12 / 2019 

συνεδριάσεως του 

Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλαμά. 

 

 

 
 

    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 

    200  / 2019 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Ο Ι X Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Πίνακα θεμάτων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά. 
Στον Παλαμά σήμερα την 30

ην
 του μήνα Σεπτέμβριου του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11
η
 π.μ. ο υπογεγραμμένος Μάρκος 

Κατσακιώρης (Δημοτικός υπάλληλος Παλαμά), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 116 παρ. 2 του  Ν. 4555 / 2018), τοιχοκόλλησα προς τούτο 
προορισμένο μέρος (Πίνακα Δημοσιεύσεων) του Δημοτικού Καταστήματος, 
τον από: 30 – 09 – 2019, πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου στις: 26– 09 – 2019, περιέxοντα τον αριθμό των 
αποφάσεων που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και περίληψη 
του περιεχομένου της.  
Προς τούτο συντάxθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιxοκολλήσαντα και 
υπογράφεται ως κατωτέρω.   
Αυτός που το τοιxοκόλλησε                                    ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ                        1.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΣ 
                                                                  2.-ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΝΤΖΑ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Παλαμάς 30 – 09 – 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

   ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

                                             

 

ΘΕΜΑ: 04
ο
  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ. - Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.). 

Στον Παλαμά και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 26
ην

 
του μήνα Σεπτέμβριου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30΄ 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, ύστερα από την υπ΄ 
αριθμ. Πρωτ.: 7213 / 20 – 09 – 2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555 / 2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη  της συνεδρίας αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Είκοσι 
Επτά [27] μελών παραβρέθηκαν παρόντα Είκοσι Έξι [ [26] μέλη, ήτοι: 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ     –      ONOMA    ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ  

2.  ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ  

3.  ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

4.  ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ >> ΝΑΙ  

5.  ΦΟΥΝΤΑ - ΚΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ >> ΝΑΙ  

6.  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ >> ΝΑΙ  

7.  ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ >> ΝΑΙ  

8.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ >> ΝΑΙ  

9.  ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ >> ΝΑΙ  

10.  ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

11.  ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΝΑΙ  

12.  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΙ  

13.  ΜΠΑΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ  

14.  ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ >> ΝΑΙ  

15.  ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

16.  ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ >> ΝΑΙ  

17.  ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ >> ΝΑΙ  

18.  ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ >> ΝΑΙ  

19.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

20.  ΦΑΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ  

21.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ  

22.  ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ >> ΝΑΙ  

23.  ΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

24.                                                                                                                                                                                             ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >>  ΝΑΙ 

25.  ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

26.  ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >> ΝΑΙ  

27.  ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ  
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ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 

A/A                       ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΤΣΙΓΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. 
ΠΑΛΑΜΑ 

ΝΑΙ  

2. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑΔΑΣ 

 ΝΑΙ 

3. ΜΑΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΝΑΙ  

4. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 

ΝΑΙ  

5. ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΒΛΟΧΟΥ 

 ΝΑΙ 

6. ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 

 ΝΑΙ 

7. ΛΥΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ.Κ. 
ΙΤΕΑΣ 

ΝΑΙ  

8. ΣΙΑΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ 

 ΝΑΙ 

9. ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 

 ΝΑΙ 

10. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΚΟΣΚΙΝΑ 

ΝΑΙ  

11. ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΛΕΥΚΗΣ 

ΝΑΙ  

12. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΪΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΜΑΡΑΘΕΑΣ 

 ΝΑΙ 

13. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΪΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΜΑΡΚΟΥ 

 ΝΑΙ 

14. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΝΑΙ 

15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΟΡΦΑΝΩΝ 

ΝΑΙ  

16. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΠΕΔΙΝΟΥ 

 ΝΑΙ 

17. ΜΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΠΕΤΡΙΝΟΥ 

ΝΑΙ  

18. ΠΑΠΑΚΕΜΟΥ– ΚΡΙΚΩΝΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 

ΝΑΙ  

19. ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΣΥΚΕΩΝΑΣ 

ΝΑΙ  

20. ΓΙΩΤΑΣ ΒΑΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΦΥΛΛΟΥ 

ΝΑΙ  

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σακελλαρίου και ο κ. Κωνσταντίνος 
Χατζηρίζος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.  
Η Πρόεδρος αναφερόμενη επί του θέματος είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω: 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 4623/19: «Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των 
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους: 
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. 
Στην υπ΄ αριθμ.: 102/63900/13.09.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. δίνονται οι εξής διευκρινίσεις 
σχετικά με την ανωτέρω διάταξη: 
Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο 
οποίος ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό 
της ποσοστιαίας αναλογίας. 
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).  
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 ή ο 
περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται 
νόμιμη χωρίς αυτά). 
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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.  
Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να 
αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. 
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει 
ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, 
πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 
4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το 
συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν 
τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και 
στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).  
Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών 
που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. 
 
     Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, όπως 
τροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4604/19, 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., ο 
αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε 
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). 
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το 
κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 
Συγκρότηση συλλογικού χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν 
είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή 
στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή 
ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά 
πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου 
φύλου. 
 
     Όπως επισημαίνεται στην υπ΄ αριθμ.:  102/63900/13.09.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για 
τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 
2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, 
αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα 
υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην 
της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και 
εξαιρουμένων των ex officio μελών. 
  
     Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με την οικεία 
νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και 
χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ). 
 

    Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4623/19 καταργείται το άρθρο 91 του Ν. 
4555/18 ”Συγκρότηση διοικήσεων νομικών προσώπων των δήμων”  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α   114/08-06-
2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας  

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, 
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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. 

 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 980/2011 Τ.Β   ΦΕΚ σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. 
του Δήμου Παλαμά ορίζεται: 
 
Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:  
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ θα διοικείται από 15μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 

        
Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη 
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (αντί δημοτικών συμβούλων η μειοψηφία μπορεί να 
ορίζει δημότες ή κατοίκους). 
 
Ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου. 
Ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας της έδρας του Ν.Π.Δ.Δ 
Οκτώ (8) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες    
 γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. 
  
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού   
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται τα τακτικά μέλη της 
διοίκησης του νομικού προσώπου, ορίζονται και δεκαπέντε (15) αναπληρωματικά μέλη, 
προς αναπλήρωση των τακτικών, όταν συντρέχει περίπτωση, κάθε δε τακτικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Μετά τον 
ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Όπως επισημαίνεται στις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/οικ. 39155/10.10.2014 και ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.102/63900/13.09.2019, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα, 
στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της 
σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί από το δημοτικό συμβούλιο 
ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος.   
 
Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 
227 του Ν.3463/06 στην οποία αναφέρονται τα σχετικά με τη διοίκηση των ιδρυμάτων, 
ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
 
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 227 του Ν.3463/06: 
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. 
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη 
μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. – 
Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. τους εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Τον Δ. Σ. κ. Μπακαβέλο Βάϊο, ως Πρόεδρο  Τον Δ. Σ. κ. Τσίντζα Αθανάσιο 

Τον Δ. Σ. κ. Ξένο Χρήστο Τον Δ. Σ. κ. Μπανάσο Κωνσταντίνο 

Τον Δ. Σ. κ. Τσιαδήμο Δημήτριο Τον Δ. Σ. κ. Καρακώστα Δημήτριο του 
Σπυρίδωνα 

Τον δημότη κ. Καρακώστα Δημήτριο του 
Νικολάου 

Τον δημότη κ. Πίτσια Χρήστο 

Τον δημότη κ. Κοντοβάϊο Δημήτριο Την δημότισσα κα. Σουλιώτη Παναγιώτη 

Τον δημότη κ. Αρχοντή Βασίλειο Την δημότισσα κα. Ξύστρα Παρασκευή 

Την δημότισσα κα. Τσίρα Ευαγγελία Τον δημότη κ. Τσούπο Βάϊο 

Την δημότισσα κα. Καστόρη Ζωή Τον δημότη κ. Μπουτζώνα Άγγελο 

Την δημότισσα κα. Μπίντου Θεοδώρα Την δημότισσα κα. Τινού Φρειδερίκη 

 
Ακολούθως, η Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές 
Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται ως μέλη Δ.Σ. οι κάτωθι: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Την Δ. Σ. κα. Μπουραζάνη Μαλαματένια  Τον Δ. Σ. κ. Βαϊόπουλο Χρήστο 

Τον Δ. Σ. κ. Σπυρόπουλο Χρήστο Τον Δ. Σ. κ. Λύτρα Ευάγγελο 

Την δημότισσα κα. Ψύχα Βάϊα Την δημότισσα κα Μιχαλού Ελένη 

Τον δημότη κ. Κωνσταντίνο Τζέλλα του 
Αποστόλου 

Τον δημότη κ. Παπαβασιλείου Ιωάννη του 
Θωμά 

Τον δημότη κ. Μπαλαδήμα Δημήτριο Τον δημότη κ. Πράππα Ματθαίο 
 

Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα 
και στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της 
σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί από το δημοτικό συμβούλιο 
ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος. 
 
Κατατέθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα:  
Δ. Σ. κ. Μοσχόπουλος Απόστολος. 
Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: 26 ΝΑΙ.  
Εκλέγεται ο Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Απόστολος, ο οποίος συγκέντρωσε 26 ψήφους και την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του 
Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. 
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου 
επικυρώνεται. 
Ακολούθως, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των 
λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. – 
Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. 
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων της φανερής 
ψηφοφορίας η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται. 
Τέλος, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ν.Π.Δ.Δ. 
Κατατέθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα:  
Ξένος Χρήστος 
Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: 26 ΝΑΙ.  
Για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο Δ.Σ. κ. Ξένος Χρήστος, ο οποίος συγκέντρωσε 26 
ψήφους και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δ.Σ. αφού έλαβε 
υπόψη του όλα τα παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.Τον ορισμό των παρακάτω Δεκαπέντε (15) μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Τον Δ. Σ. κ. Μπακαβέλο Βάϊο  Τον Δ. Σ. κ. Τσίντζα Αθανάσιο 

Τον Δ. Σ. κ. Ξένο Χρήστο Τον Δ. Σ. κ. Μπανάσο Κωνσταντίνο 

Τον Δ. Σ. κ. Τσιαδήμο Δημήτριο Τον Δ. Σ. κ. Καρακώστα Δημήτριο του 
Σπυρίδωνα 

Τον Δ. Σ. κ. Μοσχόπουλο Απόστολο  Τον Δ. Σ. κ. Τσιάρα Βάϊο 

Την Δ.Σ. κα. Μπουραζάνη Μαλαματένια  Τον Δ. Σ. κ. Βαϊόπουλο Χρήστο 

Τον Δ. Σ. κ. Σπυρόπουλο Χρήστο Τον Δ. Σ. κ. Λύτρα Ευάγγελο 

Τον Τ.Σ. της Κοινότητας Παλαμά κ. Καρακώστα 
Δημήτριο του Νικολάου, ως εκπρόσωπο αυτής  

Τον Τ.Σ. της Κοινότητας Παλαμά κ. Πίτσια 
Χρήστο 

Τον δημότη (υποδεικνυόμενο από την 
πλειοψηφία) κ. Κοντοβάϊο Δημήτριο 

Την δημότισσα (υποδεικνυόμενη από την 
πλειοψηφία) κα. Σουλιώτη Παναγιώτη 

Τον δημότη και χρήστη των υπηρεσιών του 
νομικού προσώπου (υποδεικνυόμενο από την 
πλειοψηφία) κ. Αρχοντή Βασίλειο 

Την δημότισσα και χρήστη των υπηρεσιών 
του νομικού προσώπου (υποδεικνυόμενη 
από την πλειοψηφία)  κα. Ξύστρα 
Παρασκευή 

Την δημότισσα (υποδεικνυόμενη από την 
πλειοψηφία) κα. Τσίρα Ευαγγελία 

Τον δημότη (υποδεικνυόμενο από την 
πλειοψηφία)  κ. Τσούπο Βάϊο 

Την δημότισσα (υποδεικνυόμενη από την 
πλειοψηφία) κα. Καστόρη Ζωή 

Τον δημότη (υποδεικνυόμενο από την 
πλειοψηφία) κ. Μπουτζώνα Άγγελο 

Την δημότισσα (υποδεικνυόμενη από την 
πλειοψηφία)  κα. Μπίντου Θεοδώρα 

Την δημότισσα (υποδεικνυόμενη από την 
πλειοψηφία) κα. Τινού Φρειδερίκη 

Την δημότισσα (υποδεικνυόμενη από την 
μειοψηφία) κα. Ψύχα Βάϊα 

Την δημότισσα (υποδεικνυόμενη από την 
μειοψηφία) κα Μιχαλού Ελένη 

Τον δημότη (υποδεικνυόμενο από την 
μειοψηφία) κ. Κωνσταντίνο Τζέλλα του 
Αποστόλου 

Τον δημότη (υποδεικνυόμενο από την 
μειοψηφία) κ. Παπαβασιλείου Ιωάννη του 
Θωμά 

Τον δημότη (υποδεικνυόμενο από την 
μειοψηφία) κ. Μπαλαδήμα Δημήτριο 

Τον δημότη (υποδεικνυόμενο από την 
μειοψηφία) κ. Πράππα Ματθαίο 
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Β. Εκλέγει ως Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπακαβέλο Βάϊο. 
 

Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ξένο Χρήστο. 
 

Δ. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.  

 

Ε. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την  Επωνυμία: 
«Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά 
(Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)», ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ  ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

    

  ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

  ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

  ΦΟΥΝΤΑ - ΚΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ 

  ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

  ΜΠΑΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

  ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

    ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΑΔΑ: ΨΙ6ΜΩΞΛ-ΚΨΖ
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