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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            09/10/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                10750 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    03/10/2019 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  184 

 
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  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά ∆έσποινα  
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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 µελών µε τους αναπληρωµατικούς τους για να αποτελέσουν 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε 
την επωνυµία < ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
,ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. 
 
. 
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.: 10270/30-09-2019 του προϊσταµένου διεύθυνσης διοικητικών 
υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου  η οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
 Σύµφωνα µε α) την αριθµ. 27/2008 απόφαση ∆.Σ. που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 589/ΤΕΥΧΟΣ Β’/ 07-
04-2008 ,β) την ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιο 102/63900/13-09-2019 τα µέλη  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης  µπορεί να είναι  από επτά (7) εώς και έντεκα (11) και πιο συγκεκριµένα: 

• τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας.   
•  ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην  επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 

περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος  από τη γενική συνέλευση 
αυτών, και  

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της  περιοχής.  
• Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που έχουν  πείρα 

ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης.  
 
 

Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δηµοτικού ή κοινοτικού  συµβουλίου, 
εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται µικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η 
θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά  την εγκατάσταση του νέου δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου.(παρ.2 Άρθρο 255 Ν. 3463/2006)  

 
 
Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), κατά  τη συγκρότηση του ∆.Σ. της 
επιχείρησης από το δηµοτικό συµβούλιο τα αιρετά µέλη και οι δηµότες υποδεικνύονται δεσµευτικά 
από το δήµαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5 ενώ δεν υπολογίζονται στην 
ποσοστιαία αυτή αναλογία οι υποχρεωτικώς οριζόµενοι κατά το άρ. 255 παρ. 1 Κ∆Κ, οι οποίοι 
ωστόσο συµπεριλαµβάνονται στο αριθµητικό σύνολο των µελών για τον υπολογισµό της ποσοστιαίας 
αναλογίας. 
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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). 

Το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο οφείλει να ορίζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
πρόσωπα από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των µελών του. 

 

Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης ορίζοντας το 
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 
επωνυµία «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού, Αθλητισµού, Παιδείας, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος, ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, 
Εκπόνησης και Εφαρµογής Προγραµµάτων Έρευνας και Τεχνολογίας» 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 
,την πρόταση του ∆ηµάρχου και αντίστοιχα των υπόλοιπων παρατάξεων, την 
σχετική νοµοθεσία, µετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

Από την διαδικασία απέχει ο κ. Μηλτσακάκης Μιχάλης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τον ορισµό  µελών µε τους αναπληρωµατικούς τους για να αποτελέσουν µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 
επωνυµία < ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
,ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ως εξής : 
 
 
 

Τακτικά Αναπληρωµατικά 

Χατζησάββας Μηνάς Τσιροζίδης Γιάννης 

Καλαλής Μάνος Βούρλου Μαρία 

Μαζαράκης Ευγένιος Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 

Εκπρόσωπος Σωµατείου Εκπρόσωπος Σωµατείου 

Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα Εκπρόσωπος Κοινωνικού 
Φορέα 

Λειβαδίτης Γιώργος Αβδελίδου Μαρία Νέλυ 

Γρύλλης Μιχάλης Καψαµπέλης Παναγιώτης 

Παναγάκου Ιωάννα Μπαλτάς Ηλίας 

Πολυχρονάκης Συµεών Χριστοφής Μιχάλης 

Καρατζάς  Ανδρέας Συκαµιάς Γεώργιος 

Φαφλιά  Χρηστίνα ∆ίζης Βασίλης 
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Πρόεδρος της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία < 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ,ορίζεται ο 
κ. Λειβαδίτης Γεώργιος. 
 
 
Αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία < 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα οριστεί 
στην 1η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού του συµβουλίου. 
 
 
 
 
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) Κιτσέλης 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 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


