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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 281

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες σλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ.
Θέκα: «Ορηζκός κειώλ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Κοηλφθειoύς επητείρεζες Γήκοσ
Εαθύλζοσ ηοσ Ν.Π.Η.Γ. (ΚΔΓΖΕ) (αρζ.103 ηοσ Ν.3852/2010)».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 09ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 22860/04-10-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα ηξηάληα έλα (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Καθνιύξεο ηαύξνο
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
10. Ξέλνο Αλδξέαο
11. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
12. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
13. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
14. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
15. Καξαθάο σηήξηνο
16. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Πέηηαο Νηθόιανο
18. Γξόζνο Παλαγηώηεο
19. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
20. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
21. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
22. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
23. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
24. Μπισλάο Παλαγηώηεο
25. Κόθιαο Φώηηνο
26. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
27. Καζζηκάηεο Αληώληνο
28. Καξκίξεο Νηθόιανο
29. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
30. Καιακαξάο Νηθόιανο
31. Πάζηξαο Υξήζηνο
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ΑΠΟΝΣΔ
1. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
2. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
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Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Κόθθνξεο Κσλζηαληίλνο θαη Μαξνύδαο Γηνλύζηνο απνρώξεζαλ
πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.Καξαθάο σηήξηνο απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.Γάζπαξνο Γηνλύζηνο απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Ορηζκός κειώλ
Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Κοηλφθειoύς επητείρεζες Γήκοσ Εαθύλζοσ ηοσ Ν.Π.Η.Γ.
(ΚΔΓΖΕ) (αρζ.103 ηοσ Ν.3852/2010)» θαη αλέθεξε ηελ αθόινπζε ππεξεζηαθή εηζήγεζε ηεο
Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ :
Δηζήγεζε γηα ηολ ορηζκό κειώλ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Ν.Π.I.Γ. Κοηλφθειή
Δπητείρεζες Γήκοσ Εαθύλζοσ (ΚΔΓΖΕ)
ύκθσλα κε ηελ παξ 1 , Άξζξν 255 ηνπ Ν. 3463/06, νη θοηλφθειείς επητεηρήζεης δηνηθνύληαη
από δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, απνηεινύκελν από επηά (7) έφς έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία
νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην. Από ηα
κέιε απηά ηνπιάρηζηνλ:
ηξεηο (3) είλαη αηξεηνί εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ.
έλαο (1) είλαη εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, αλ απηή απαζρνιεί
πεξηζζόηεξνπο από είθνζη (20) εξγαδόκελνπο, ππνδεηθλπόκελνο από ηε γεληθή ζπλέιεπζε
απηώλ, θαη
έλαο (1) είλαη εθπξόζσπνο θνηλσληθνύ θνξέα ηεο πεξηνρήο.
Σα ππόινηπα κέιε είλαη δεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο πνπ έρνπλ πείξα ή
γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο απόθαζεο ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 1492/17.08.2007
ηεύρνο Β’):
«1. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο δελ
κπνξνύλ λα θαηέρνπλ αλάινγε ζέζε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ζπλαθέο επηρεηξεκαηηθό
αληηθείκελν ή λα ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε κε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ή εθηέιεζεο έξγνπ ή
παξνρήο ππεξεζηώλ γηα πνζά κεγαιύηεξα ησλ 10.000 επξώ, ζπλνιηθά.
2. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο όζνη:
α. έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε,
β. έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε,
γ. έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε
θαθνύξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα παξαράξαμε, θηβδειεία, πιαζηνγξαθία, ςεπδή
βεβαίσζε, δσξνδνθία, εθβίαζε, θινπή, ππεμαίξεζε, απηζηία, απάηε, θαηαπίεζε, αηκνκημία,
καζηξνπεία, ζσκαηεκπνξία, παξάλνκε δηαθίλεζε αιινδαπώλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθώλ, ηε ιαζξεκπνξία, θαζώο θαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο,
εθόζνλ από ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο απηνύ πξνμελείηαη νηθνλνκηθή βιάβε ζην Γήκν, ζηελ
Κνηλόηεηα ή ζηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα. Ζ πεξίπησζε ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο, πνπ
αλαθέξεηαη αλσηέξσ αθνξά κόλν ηνπο αηξεηνύο,
δ. έρνπλ θεξπρζεί ζε πηώρεπζε»
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα είλαη όζνη είλαη όζνη αζθνύλ νκνεηδή
αηνκηθή επηρείξεζε (Γλ. ΝΚ 795/91).
Δπηπιένλ, κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη σο δηεπζπληήο δελ κπνξεί
λα νξηζζεί κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ.
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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.»
ηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019 δίλνληαη νη εμήο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
ηελ αλσηέξσ δηάηαμε:
ηελ πνζνζηηαία απηή αλαινγία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ππνρξεσηηθώο νξηδόκελνη θαηά ην άξ.
255 παξ. 1 ΚΓΚ, νη νπνίνη σζηόζν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αξηζκεηηθό ζύλνιν ησλ κειώλ
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο.
Ζ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηξηώλ πέκπησλ πνπ ππνδεηθλύεηαη από ην Γήκαξρν ππνινγίδεηαη
επί ηνπ αξηζκεηηθνύ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη αλεμάξηεηα από ηηο ηδηόηεηεο κε
ηηο νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ (αηξεηνί, δεκόηεο θιπ).
Ζ ππόδεημε ηνπ δεκάξρνπ είλαη δεζκεσηηθή γηα ηο ζσκβούιηο, 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 Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο (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,
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». Δπί 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 Γήκαξρν.
Δπηπιένλ, 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 Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α., κειώλ δηνηθεηηθώλ
ζπκβνπιίσλ ή άιισλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ., 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 Δζληθήο Άκπλαο θαη ηα επνπηεπόκελα από απηό λνκηθά πξόζσπα
ιόγσ απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο ηθαλνύ αξηζκνύ πξνζώπσλ ηνπ εηέξνπ θύινπ.
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. 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
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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.
ην ΦΔΚ ππ. αξηζ. 1204/Β/14-6-2011 δεκνζηεύηεθε ε ζπζηαηηθή πξάμε ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Εαθύλζνπ» (Κ.Δ.ΓΖ.Ε) σο ίδην Ννκηθό Πξόζσπν
ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ην νπνίν δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 254 έσο 264 ηνπ Ν.
3463/2006
πξνεξρόκελε από ηε ζπγρώλεπζε ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ ησλ
πξνεγνύκελσλ Γήκσλ .
Ζ επηρείξεζε έρεη ην ραξαθηήξα ηεο θνηλσθεινύο άξζξνπ 254 παξ. 1 ηνπ Γ.Κ.Κ.
ην ΦΔΚ νξίδεηε όηη ε επηρείξεζε δηνηθείηαη από επηακειέο (7) ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθό
πκβνύιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην Γεκνηηθό
πκβνύιην. Από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ (3) είλαη αηξεηνί
εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο (1) πξνεξρόκελνο από ηηο
παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο, θαη έλαο (1) είλαη εθπξόζσπνο ηνπ θνηλσληθνύ θνξέα ηνπ Γήκνπ
θαη νη ππόινηπνη είλαη δεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ κε πείξα ή γλώζεηο ζρεηηθέο κε ην
αληηθείκελν ηεο Δπηρείξεζεο. Σε κία από ηηο ζέζεηο ησλ δεκνηώλ ή θαηνίθσλ θαηαιακβάλεη
εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε, αλ απηή απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από είθνζη
(20) εξγαδόκελνπο
Ζ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηξηώλ πέκπησλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/2019 πνπ
ππνδεηθλύεηαη από ην Γήκαξρν ππνινγίδεηαη επί ηνπ αξηζκεηηθνύ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ
ζπκβνπιίνπ θαη αλεμάξηεηα από ηηο ηδηόηεηεο κε ηηο νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ (αηξεηνί,
δεκόηεο θιπ). Μέιε ex officio, θαζώο θαη νη εθπξόζσπνη θνξέσλ θαη εξγαδνκέλσλ, δελ
κπνξνύλ λα απνηεινύλ κέξνο ηεο ππόδεημεο ηνπ δεκάξρνπ
πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ δηαπηζηώλνπκε όηη ην Γ ηεο ΚΔΓΖΕ απνηειείηαη από 7 κέιε εθ
ησλ νπνίσλ :
α. 5 κέιε ππνδεηθλύνληαη ππνρξεσηηθά από ην Γήκαξρν ,
β. 1 κέινο σο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ,
γ. 1 κέινο από ηελ αληηπνιίηεπζε,
ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο γλσζηνπνίεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ππόδεημε κειώλ Γ..
ηεο ΚΔΓΖΕ από ην Γήκαξρν σο εμήο:
1.πίλνο Νηθήηαο, δεκόηεο σο Πξόεδξνο
2.εβαζηηάδεο Δπάγγεινο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Καθνιύξε
ηαύξν , Γεκνηηθόο ύκβνπινο
3.Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Πξαζζά
Βαζίιεην
4.Καξαγηάλλε Ρνπκβίλε δεκόηεο , κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Νηάζηνπ Αξγπξώ
5.Γεκεηξάθνο Νηθόιανο δεκόηεο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Γεκεηξίνπ Αηθαηεξίλε,
Με έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο νξίζηεθε σο
εθπξόζσπνο ηνπ Γ.. ε θα Θενδόζε Γεσξγηιά Αλδξηάλα κε αλαπιεξώηξηά ηεο ηελ θα Μέξηε
Παλαγηώηα
Δλ ζπλερεία ηνλ ιόγν έιαβε ν θ. Αξκέλεο Γεώξγηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΜΑΕΗ
ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ» θαη πξόηεηλεσο φς ηαθηηθό κέιος ηνλ θ. Κακπίηζε
Θεόδσξν , κε αλαπιερφκαηηθό κέιος ηελ θα Γηαηξά Ακαιία.
Ο θ. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ
ΚΗΝΖΖ» πξόηεηλε σο ηαθηηθό κέιος ηνλ θ. Μπξάβν Πέηξν θαη δελ πξόηεηλε
αλαπιεξσκαηηθό.
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Ο θ. Κόθιαο Φώηηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» πξόηεηλε σο
ηαθηηθο κέιος ηνλ θ. Ρέλεζε Γηνλύζην θαη δελ πξόηεηλε αλαπιεξσκαηηθό.
Ο θ. Ληβέξεο Υαξάιακπνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΖΖ ΣΩΡΑ» πξόηεηλε σο
ηαθηηθό κέιος ηνλ εαπηό ηνπ θαη δελ πξόηεηλε αλαπιεξσκαηηθό.
Γελ δειώζεθε ζπκκεηνρή από άιιε παξάηαμε
Δλ ζπλερεία, αθνινύζεζε ςεθνθνξία από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο όπνπ έιαβαλ:
1.
2.
3.
4.

Ληβέξεο Υαξάιακπνο
Κακπίηζεο Θεόδσξνο
Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
Μπξάβνο Πέηξνο

7 ςήθνη
6 ςήθνη
5 ςήθνη
5 ςήθνη

Δπνκέλσο, εθιέγνληαη σο κέιε ζην 7κειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ΚΔΓΖΕ ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ νη αθόινπζνη:
1.πίλνο Νηθήηαο, δεκόηεο σο Πξόεδξνο
2.εβαζηηάδεο Δπάγγεινο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Καθνιύξε
ηαύξν , Γεκνηηθόο ύκβνπινο
3.Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Πξαζζά
Βαζίιεην
4.Καξαγηάλλε Ρνπκβίλε δεκόηεο , κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Νηάζηνπ Αξγπξώ
5.Γεκεηξάθνο Νηθόιανο δεκόηεο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Γεκεηξίνπ Αηθαηεξίλε
6.Θενδόζε Γεσξγηιά Αλδξηάλα εθ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπιεξώηξηά ηελ Μέξηε
Παλαγηώηα
7.Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο) κε
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Κακπίηζε Θεόδσξν.
Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού έιαβε σπόυε ηοσ :








Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.102/63900/13.09.2019
Σελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ,
Σελ πξνεγεζείζα ςεθνθνξία

Αποθαζίδεη:
Α. Ορίδεη ην 7κειέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Γήκνπ Εαθύλζν (Κ.Δ.ΓΖ.Ε)σο Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, σο εμήο:
1.πίλνο Νηθήηαο, δεκόηεο σο Πξόεδξνο
2.εβαζηηάδεο Δπάγγεινο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Καθνιύξε
ηαύξν , Γεκνηηθόο ύκβνπινο
3.Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Πξαζζά
Βαζίιεην
4.Καξαγηάλλε Ρνπκβίλε δεκόηεο , κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Νηάζηνπ Αξγπξώ
5.Γεκεηξάθνο Νηθόιανο δεκόηεο, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ Γεκεηξίνπ Αηθαηεξίλε
6.Θενδόζε Γεσξγηιά Αλδξηάλα κε αλαπιεξώηξηά ηελ Μέξηε Παλαγηώηα
7.Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, ( κέινο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο) κε
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Κακπίηζε Θεόδσξν.
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Ζ ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. ε
θάζε πεξίπησζε ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ην αξγόηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
λένπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηόλ λα αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ηα
όξηζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ
ηνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε
ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπο πξόηεηλε.
Ζ απόθαζε πήρε αρηζκό 281/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύρος Καθοιύρες
Αθρηβές Απόζπαζκα
O Πρόεδρος ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ
ηαύρος Καθοιύρες
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ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
4. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
5. Καςακπέιε Βαζηιηθή
6. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
16. Πέηηαο Νηθόιανο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
20. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
21. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
22. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
23. Μπισλάο Παλαγηώηεο
24. Κόθιαο Φώηηνο
25. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
26. Καζζηκάηεο Αληώληνο
27. Καξκίξεο Νηθόιανο
28. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
29. Καιακαξάο Νηθόιανο
30. Πάζηξαο Υξήζηνο

