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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          09/10/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:              10749   
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    03/10/2019 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  183 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 18ης/03.10.2019,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 3η του µηνός 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 03/10/2019, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  19:00 µ. µ 
, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.10173/27.09.2019, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατηµερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθηµανή  
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17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά ∆έσποινα  
21. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
22. Παραγυιού Άννα  
23. Κουφού Σταυρούλα  
24. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
25. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
26. Χατζησάββας Μηνάς  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 
∆ικαίου µε την επωνυµία  Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας 
∆ήµου Καισαριανής  < ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ > ( άρθρο 103 
παρ.4Ν.3852/2010 και άρθρο 240 του ν.3463/2006 ). 
 
. 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  µε 
αριθµ.πρωτ.: 10267/30-09-2019 του προϊσταµένου διεύθυνσης διοικητικών 
υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου  η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
 
Σύµφωνα µε α) την αριθµ. 56/2011 απόφαση συγχώνευσης των νοµικών προσώπων σε «Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής Λεωνίδας Μανωλίδης (ΦΕΚ 935/ 
Τεύχος Β’/ 2011 όπου είναι το ΦΕΚ σύστασης του νέου ΝΠ∆∆ «Λεωνίδας Μανωλίδης») ,β) το άρθρο 
240 του Ν. 3463/06 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιο 102/63900/13-09-2019 το Νοµικό Πρόσωπο 
«Λεωνίδας Μανωλίδης» θα διοικείται από 15µελες Συµβούλιο το οποίο θα αποτελείται από: 
 
 
  

• Επτά (7) ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους 
• Τέσσερα (4) µέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου µε τους 

αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα προέρχονται: ένας (1) από τους γονείς των παιδιών των 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, δύο (2) από τους ηλικιωµένους µέλη των ΚΑΠΗ 
(ένας για τον καθένα) και ένας (1) εκπρόσωπος των γονέων του Κέντρου Συµβουλευτικής και 
Απασχόλησης ΑµεΑ ( από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων ΑµεΑ «ΗΛΙΟΣ») 

• Ο εκάστοτε ∆ιευθυντής του Κέντρου  Υγείας Παιδιού µε τον αναπληρωτή του 
• ∆ύο (2) δηµότες ή κάτοικοι µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι κατέχουν ανάλογη 

επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν µε 
τους σκοπούς του Ν.Π.∆.∆. 

• Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων µε τον αναπληρωτή του που εκλέγεται από τη γενική 
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί 
περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους. 
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Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και 
λήγει µε τη λήξη αυτής. 
 
Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δηµοτικό συµβούλιο συγκροτεί το ∆Σ του 
νοµικού προσώπου µε δεσµευτική υπόδειξη των µελών του (αιρετών και δηµοτών) από το δήµαρχο 
κατά τα 3/5 και από τις υπόλοιπες παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν 
συµπεριλαµβάνεται 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 ∆ήµαρχο 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. 1του άρθρου 13 του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (εφόσον το αρµόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν 
προκειµένω ο δήµαρχος, δεν υποδείξει µέλη, η συγκρότηση του οικείου συµβουλίου 
τεκµαίρεται νόµιµη χωρίς αυτά).  

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.   

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».  

Ο ορισµός του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνεται στα 3/5 των 
µελών που υποδεικνύονται δεσµευτικά από τον ∆ήµαρχο (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13-
09-2019). 

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. (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.102/63900/13-09-2019). 

Η πρόταση του ∆ηµάρχου για τον ορισµό των µελών του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆ 
είναι : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος-∆ήµαρχος Βοσκόπουλος Χρήστος 
Γαβρίλη Αγγελική 
Φασκιώτης Γεώργιος 
Κιτσέλλης Μανός 
Μαζαράκη Έλλη 
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Καρυοφυλάκη  Ελισσάβετ 
Αβδελίδου Μαρία 
Γάσπαρη ∆έσποινα 
Καραφά ∆έσποινα 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
Χατζησάββας Μηνάς 
Τσιροζίδης Γιάννης 
Καλαλής Μάνος 
Πανδή Σούλα 
Κουκλουζαλή Μαρία 
Πονηρίδου Έυη 
Βασιλικογιαννάκη Μαρία 
Ντάση Αλεξάνδρα 
 
Τα ex officio µέλη είναι ο  εκπρόσωπος των γονέων του Κέντρου 
Συµβουλευτικής και Απασχόλησης ΑµεΑ ( από το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεµόνων ΑµεΑ «ΗΛΙΟΣ») , ο εκάστοτε ∆ιευθυντής του Κέντρου  Υγείας 
Παιδιού µε τον αναπληρωτή του και ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων µε τον 
αναπληρωτή του που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών 
υπαλλήλων του νοµικού προσώπου. 
Στις υπόλοιπες  τρις (3) θέσεις µπορούν οι παρατάξεις ανάλογα πάντα µε την 
εκλογική τους δύναµη να ορίσουν τα αντίστοιχα µέλη µε τους αναπληρωτές 
τους. 
 
Η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωση Καισαριανής» µε επικεφαλής τον κ. 
Σταµέλος Ηλίας ,  καλεί το Σώµα να πάρει άλλη απόφαση , καταδικάζοντας 
την υπ’ αριθµ.102/13-09-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου καθώς  και προτρέπει 
τον ∆ήµαρχο να αλλάξει την πρόταση του και να ορίσει έξι(6) µέλη από την 
διοικούσα παράταξη αντί εννέα (9) που είχε δηλώσει αρχικά στην τοποθέτηση 
του έτσι ώστε οι  τρις(3) κενές θέσεις  να καλυφθούν από  τις υπόλοιπες 
παρατάξεις, θεωρώντας ότι τα  ex officio  είναι έξι µέλη και δεν µπορούν να 
αλλάξουν. 
 
Ακολούθως η παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή» µε επικεφαλής την κ. 
Γραφίδου Γεσθηµανή ,  προτείνει στον ∆ήµαρχο να διαφοροποιήσει την 
πρόταση του και να µην ερµηνεύσει κατά γράµµα την υπ’ αριθµ.102/13-09-
2019 εγκύκλιο του Υπουργείου έτσι ώστε να εκπροσωπηθούν στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ανωτέρω  Ν.Π.∆.∆  και οι υπόλοιπες παρατάξεις. 
Κλείνοντας την τοποθέτηση της καλεί τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να 
πάρουν άλλη πρόταση από αυτή που έχει κάνει ο ∆ήµαρχος.  
 
Στη συνέχεια η κ. Παραγυιού Άννα  επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία 
Πολιτών Καισαριανής» αναφέρει ότι οι αντιδηµοκρατικές  αλλαγές της 
Κυβέρνησης στον τρόπο λειτουργίας της τοπικής Αυτοδιοίκησης   είναι 
καταστροφικές διότι καταργεί την ψήφο των πολιτών από τις υπόλοιπες 
παρατάξεις βγάζοντας απόλυτη πλειοψηφία µόνο από την παράταξη του 
∆ηµάρχου και καλεί τον ∆ήµαρχο να αλλάξει την εισήγηση του και να 
συµµετέχει από κάθε παράταξη ένας (1) υποψήφιος. 
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Τέλος ο κ. Μηλτσακάκης επικεφαλής της παράταξης «Ανυπότακτη 
Καισαριανή Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση» δεν υπερασπίζεται ούτε τη 
δεσµευτική υπόδειξη των  3/5 , ούτε τον Κλεισθένη , αλλά ούτε και αυτό που 
ψήφισε η Κυβέρνηση. 
∆εν συµφωνεί ούτε µε την πρόταση του ∆ηµάρχου άλλα ούτε και µε αυτή του 
κ. Σταµέλου γιατί δεν συµπεριλαµβάνεται η παράταξη του στην 
εκπροσώπηση του  ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. 
 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος αναφέρει ότι από θέση ευθύνης  θα κάνει χρήση 
του δικαιώµατος που του δίνει ο νόµος και παραµένει στα ανωτέρω. 
 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης 
ορίζοντας το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. « Λεωνίδας Μανωλίδης» 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα. 
 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη  την εισήγηση 
του προϊσταµένου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου 
, τις τοποθετήσεις-προτάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων ,την σχετική 
νοµοθεσία, µετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

 

ΨΗΦΙΖΕΙ 
 

Για την πρόταση του ∆ηµάρχου 
ΥΠΕΡ:  1)Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης 
Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ  6) Μαζαράκης 
Ευγένιος 7) Γαβρίλη Αγγελική   8) Κιτσέλλης Εµµανουήλ 9)Χατζησάββας 
Μηνάς  
ΚΑΤΑ: 1) Σταµέλος Ηλίας 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα  3)Πολυχρονάκης 
Συµεών-Χρήστου 4) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 5)Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 6) Αραχωβίτη Μαρία 7) Πλυτάς Ευάγγελος  8) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 9) Γραφίδου Γεσθηµανή  10) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  11) Καρατζάς 
Ανδρέας 12) Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  13) Παρασκευά ∆έσποινα  14) 
Καγιαµπάκη Ειρήνη 15) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
ΛΕΥΚΟ : 1) Παραγυιού Άννα 2) Κουφού Σταυρούλα 3) Μιλτσακάκης Μιχάλης 

 
 

Για την πρόταση του κ. Σταµέλου: 
ΥΠΕΡ: 1) Σταµέλος Ηλίας 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα  3)Πολυχρονάκης 
Συµεών-Χρήστου 4) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 5)Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 6) Αραχωβίτη Μαρία 7) Πλυτάς Ευάγγελος  8) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 9) Γραφίδου Γεσθηµανή  10) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  11) Καρατζάς 
Ανδρέας 12) Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  13) Παρασκευά ∆έσποινα  14) 
Καγιαµπάκη Ειρήνη 15) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
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ΚΑΤΑ:  1)Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης 
Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ  6) Μαζαράκης 
Ευγένιος 7) Γαβρίλη Αγγελική   8) Κιτσέλλης Εµµανουήλ 9)Χατζησάββας 
Μηνάς  
ΛΕΥΚΟ : 1) Παραγυιού Άννα 2) Κουφού Σταυρούλα 3) Μιλτσακάκης Μιχάλης 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

Την πρόταση που έκανε» ο κ. Σταµέλος Ηλίας επικεφαλής της  «Λαϊκής 
Συσπείρωση Καισαριανής»  

• καταδικάζοντας την υπ’ αριθµ.102/13-09-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου 

• προτρέπει τον ∆ήµαρχο να αλλάξει την πρόταση του και να ορίσει 
έξι(6) µέλη από την διοικούσα παράταξη αντί εννέα (9) που είχε 
δηλώσει αρχικά στην τοποθέτηση του έτσι ώστε οι  τρις(3) κενές θέσεις  
να καλυφθούν από  τις υπόλοιπες παρατάξεις, θεωρώντας ότι τα  ex 
officio έξι µέλη δεν µπορούν να αλλάξουν. 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11)Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστου 12) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 
13Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατηµερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθηµανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας 20) Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά ∆έσποινα  22) Καγιαµπάκη Ειρήνη 23) 
Παραγυιού Άννα 24) Κουφού Σταυρούλα 25) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 26) 
Μιλτσακάκης Μιχάλης 27)Χατζησάββας Μηνάς 
 
 

 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  03/10/2019 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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