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                                                                      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ           28/11/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                13011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    14/11/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  229 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 21ης/14.11.2019,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 14η του µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 14/11/2019, 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.12219/08.11.2019, 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 έξι (26) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.       
 
     
  1. Βούρλου Μαρία 1. Μαζαράκης Ευγένιος 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Γαβρίλη Αγγελική  
  6. Κιτσέλλης Εµµανουήλ  
  7. Σταµέλος Ηλίας  
  8. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  9. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
17. Καρατζάς Ανδρέας  
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
19. Παρασκευά ∆έσποινα  
20. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
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21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26.   
 
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». 
 
 
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.: 12350/12-11-2019   της Γενικής Γραµµατέως κ. Στεφανίδη 
Χρυσάνθης  η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Σύμφωνα με α) την αριθμ. 56/2011 απόφαση συγχώνευσης των νομικών προσώπων σε 

«Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής Λεωνίδας 

Μανωλίδης (ΦΕΚ 935/ Τεύχος Β’/ 2011 όπου είναι το ΦΕΚ σύστασης του νέου ΝΠΔΔ 

«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) Δημοτικούς 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 Διευθυντής του Κέντρου  Υγείας Παιδιού με τον αναπληρωτή του 

• Δύο (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.Δ.Δ. 

• 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. 

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη 

δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019, όπως η διάταξη αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 177 του Ν. 4635/2019, ορίζεται ότι όπου στις 

διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, 
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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 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, 

αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς 

τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με 

μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα 

συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά.  

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 6 του Ν. 4623/2019, ως 

τροποποιηθείς ισχύει, έχει την έννοια ότι το ΔΣ του νομικού προσώπου συγκροτείται κατά 

τα 3/5 με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του, από το δήμαρχο. Η ποσοστιαία αυτή 

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).  Μέλη ex officio, καθώς και οι 

εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης 

του δημάρχου (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13-09-2019). Η υπόδειξη αυτή 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, δεν υποδείξει μέλη, η 

συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).  

Με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 6, τα υπόλοιπα 2/5, αφαιρουμένων 

τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, 

ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία, ωστόσο, με βάση ρητή 

πρόβλεψη του τρίτου εδαφίου, σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα 

συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά.  

Αναφορικά με τον αριθμό των μελών του ΔΣ του Νομικού Προσώπου «ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», που είτε ορίζονται ex officio, είτε υποδεικνύονται από φορείς, με βάση το 

Καταστατικό του Ν.Π., ως ex officio μέλη προβλέπονται μόνο ο εκπρόσωπος των 

εργαζομένων και ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παιδιού.  Τα λοιπά τέσσερα 

(4) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ, δεν καθίστανται μέλη 

υποδεικνυόμενα από φορείς (εν τη εννοία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 6 του 

Ν. 4623/2019), διότι με βάση το καταστατικό, ορίζεται ρητά μεν ότι προέρχονται από 

συγκεκριμένες ομάδες δημοτών (ήτοι ΚΑΠΗ, Κέντρο Συμβουλευτικής και Απασχόλησης 

ΑμεΑ, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ «ΗΛΙΟΣ» - ίδετε σχετική ρητή διατύπωση στο 

κείμενο του καταστατικού), ωστόσο δεν ορίζεται ότι η υπόδειξή τους λαμβάνει χώρα από 

τους φορείς αυτούς. Κατ’ ορθή συνεπώς ερμηνεία, η υπόδειξη των ανωτέρω μελών, 

λαμβάνει χώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να υφίσταται δέσμευση υπόδειξής τους 

από συγκεκριμένο φορέα ή πρόσωπο, καθώς τέτοια υπόδειξη δεν προβλέπεται ούτε από 

τον Νόμο (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ούτε, έστω, από την κυρωτική πράξη του 

Καταστατικού. 

Άλλωστε, πλην του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ «ΗΛΙΟΣ», ο οποίος και 

αποτελεί σωματείο του Α.Κ., οι λοιποί φορείς δεν έχουν νομική προσωπικότητας και δεν 

δύνανται να προβούν καν σε συγκρότηση συλλογικού οργάνου (π.χ. Γενικής Συνελεύσεως), 

το οποίο να δύναται να εκδώσει δεσμευτική για τον φορέα και για τους τρίτους απόφαση 

ορισμού εκπροσώπου σε συλλογικά όργανα.  

Ελλείψει, συνεπώς, μελών υποδεικνυομένων από φορείς, τα λοιπά τέσσερα μέλη 

του Δ.Σ. του νομικού προσώπου (ήτοι αφαρουμένων των εννέα μελών που καθορίζονται 

δεσμευτικά από τον Δήμαρχο, του εκπροσώπου των εργαζομένων και του εκάστοτε 

Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Παιδιού), αποτελούν, κατά προτεραιότητα, αντικείμενο 
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υπόδειξης εκάστης των λοιπών παρατάξεων, κάθε μία εκ των οποίων δύναται να διορίσει 

ένα μέλος. 

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 Δήμαρχο (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).  

Τέλος, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 

μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η 

διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο. 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης ορίζοντας το 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. « Λεωνίδας Μανωλίδης» σύμφωνα με τα ανωτέρω 

οριζόμενα. 

 

Στην συνέχεια διεξάγεται εκτενής διαλογική συζήτηση η οποία αφορά στην 

συστατική πράξη  του ΝΠ, και στον ορισμό του 15μελούς διοικητικού συμβουλίου. Η 

άποψη της αντιπολίτευσης  δεν συμφωνεί με την εισήγηση  της υπηρεσίας , και θεωρεί ότι  

τα μεν τέσσερα (4) μέλη,  χρήστες  των υπηρεσιών του ΝΠ, είναι υποδεικνυόμενα από 

φορείς, οι δε, εκπρόσωπος των εργαζομένων και  δ/ντής του Κέντρου υγείας του παιδιού, 

αποτελούν μέλη ex-officio και συνεπώς τα μέλη αυτά, σύνολο έξι (6), δεν δύνανται να 

αποτελέσουν μέρος της δεσμευτικής υπόδειξης του Δημάρχου. 

Επί του θέματος αυτού ζητούν και νομική γνωμοδότηση από την ΚΕΔΕ.  Όλες  οι  απόψεις   

αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Η πρόταση του Δημάρχου, σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων όπως αναφέρθησαν 

εκτενώς στην εισήγηση είναι: 8 μέλη από την παράταξη του Δημάρχου, με δεσμευτική 

υπόδειξη από τον ίδιο, παραχωρείται ένα (1) μέλος από τους εννέα που συνιστούν τα 3/5 

του Δημάρχου και συγκεκριμένα ο Γονέας του Κέντρου ΑΜΕΑ ΗΛΙΟΣ, δύο μέλη (2) ex 

officio, ήτοι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο Διευθυντής του Κέντρου  Υγείας Παιδιού  

και από ένα οι τέσσερεις (4) παρατάξεις.  

Συγκεκριμένα, με βάση την πρόταση του Δημάρχου, το Δ.Σ. πρέπει να συγκροτηθεί από τα 

ακόλουθα οκτώ (8) μέλη, τα οποία προτείνει με δεσμευτική υπόδειξη, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 και τα οποία δεν αποτελούν ούτε μέλη ex officio  ούτε 

υποδεικνυόμενα από φορείς και συνεπώς νόμιμα προτείνονται από τον ίδιο ήτοι: 

1. Δήμαρχος ( Πρόεδρος) με αναπληρωτή του τον Αντωνόπουλο Δημ (δημ. 

Σύμβουλος 

2. Γαβρίλη  Αγγελική (δημ. Σύμβουλος) με αναπληρωτή της τον Χ’’σάββα Μηνά 

(δημ. Σύμβουλο) 

3. Φασκιώτης Γεώργιος (δημ. Σύμβουλος) με αναπληρωτή του τον Τσιροζίδη Ιωάννη 

(δημ. Σύμβουλο) 

4. Μαζαράκη Ελλη (χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) με αναπληρωτή της την Πανδή Σούλα 

(χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) 



 5 

5. Καρυοφυλάκη Ελισσάβετ (χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) με αναπληρωτή της την 

Κουκλουζαλή Μαρία (χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) 

6. Κράββαρη Μαγδαληνή- Παναγιώτα (χρήστης Βρεφικών – παιδικών σταθμών) με 

αναπληρωτή της την Κοσμά Ειρήνη (χρήστης Βρεφικών – παιδικών σταθμών) 

7. Αβδελίδου Μαρία (δημότης) με αναπληρωτή της την Πονηρίδου Εύη (δημότης) 

 

8. Καραφά Δέσποινα (δημότης) με αναπληρωτή της τnν Ντάση Αλεξάνδρα – Αντα 

(δημότης)    

 

Η πρόταση της αντιπολίτευσης: Σύμφωνα με όσα  υποστήριξαν  οι τέσσερεις παρατάξεις 

ως ανωτέρω, συνοψίζεται στην πρόταση της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»  ως εξής:  Η 

παράταξη του Δημάρχου να έχει πέντε (5) μέλη, οι τέσσερεις (4) παρατάξεις του ΔΣ από 

ένα (1) δημ. Σύμβουλο ως  μέλη, και έξη  (6) ex officio & υποδεικνυόμενα. 

Πρότεινε δε η αντιπολίτευση ως μέλη από τις δημοτικές παρατάξεις αυτής τους κάτωθι: 

1.Σταμέλος Ηλίας ( Δημ. Σύμβουλος) Αναπληρωματικό μέλος Σαρρηπαναγιώτου – 

Λίλου Στέλλα ( Δημ. Σύμβουλος) 

2. Γραφίδου Γεσθημανή ( Δημ. Σύμβουλος) Αναπληρωματικό μέλος Παρασκευά 

Δέσποινα ( Δημ. Σύμβουλος) 

3. Κουφού Σταυρούλα ( Δημ. Σύμβουλος) Αναπληρωματικό μέλος  Παραγυιού Άννα 

( Δημ. Σύμβουλος) 

4.    Μηλτσακάκης Μιχαήλ( Δημ. Σύμβουλος)  

 

Οι δύο προτάσεις  τίθενται σε ψηφοφορία, και λαμβάνουν:   

Η πρόταση του Δημάρχου οκτώ (8) υπέρ και δέκα οκτώ ( 18) κατά, & 

Η πρόταση της αντιπολίτευσης αντίστοιχα, δέκα οκτώ ( 18) υπέρ & οκτώ (8) κατά. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη, (α) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 

του αρ. 6 του Ν. 3623/2019, σύμφωνα με την οποία «Για τη συγκρότηση του διοικητικού 

συµβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού 
συµβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν 
µέλη, αυτά ορίζονται µε απόφαση ∆ηµάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία 
δεν εισάγεται στο συµβούλιο», (β) της δεσµευτικής υπόδειξης οκτώ (8) µελών του ∆.Σ. µε 
τους αναπληρωτές τους, µε δεσµευτική υπόδειξη του ∆ηµάρχου (γ) τη συστατική πράξη 

του Ν.Π. (δ) τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019, όπως η διάταξη αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 177 του Ν. 4635/2019,  

και τέλος το γεγονός  ότι η υπόδειξη της αντιπολίτευσης δεν λαμβάνει υπόψη την 

συγκεκριμένη αναλογία των 3/5 των μελών να ορίζονται από το Δήμαρχο,  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Διαπιστώνει  τον ορισμό του ΔΣ του ΝΠ « Λεωνίδας Μανωλίδης» αναφορικά με τα έντεκα 

(11) μέλη εκ των δέκα πέντε (15) μελών αυτού, και συγκεκριμένα οκτώ (8) μέλη τα οποία 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019, όπως η διάταξη αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 177 του Ν. 4635/2019, (προτείνονται με δεσμευτική 

ισχύ από τον Δήμαρχο), δύο (2) μέλη ex- officio και ένα (1) μέλος εκ του κέντρου 

Συμβουλευτικής & Απασχόλησης   ως εξής: 

Τακτικά μέλη (προτεινόμενα από τον Δήμαρχο) 

1. Δήμαρχος ( Πρόεδρος) με αναπληρωτή του τον Αντωνόπουλο Δημ (δημ. 

Σύμβουλος 

2. Γαβρίλη  Αγγελική (δημ. Σύμβουλος) με αναπληρωτή της τον Χ’’σάββα Μηνά 

(δημ. Σύμβουλο) 
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3. Φασκιώτης Γεώργιος (δημ. Σύμβουλος) με αναπληρωτή του τον Τσιροζίδη Ιωάννη 

(δημ. Σύμβουλο) 

4. Μαζαράκη Ελλη (χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) με αναπληρωτή της την Πανδή Σούλα 

(χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) 

5. Καρυοφυλάκη Ελισσάβετ (χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) με αναπληρωτή της την 

Κουκλουζαλή Μαρία (χρήστης υπηρεσίας ΚΑΠΗ) 

6. Κράββαρη Μαγδαληνή- Παναγιώτα (χρήστης Βρεφικών – παιδικών σταθμών) με 

αναπληρωτή της την Κοσμά Ειρήνη (χρήστης Βρεφικών – παιδικών σταθμών) 

7. Αβδελίδου Μαρία (δημότης) με αναπληρωτή της την Πονηρίδου Εύη (δημότης) 

8. Καραφά Δέσποινα (δημότης) με αναπληρωτή της την Ντάση Αλεξάνδρα – Αντα 

(δημότης)   

 

Εκπρόσωπος των εργαζομένων,  

Γκλίβα Δήμητρα υπάλληλος του ΝΠ, ως τακτικό μέλος  

Μαρούδα Δήμητρα υπάλληλος του ΝΠ, ως αναπληρωματικό μέλος 

 

Δ/ντής Κέντρου Υγείας του Παιδιού 

Ζολώτα Αικατερίνη Δ/ντρια Κέντρου Υγείας του Παιδιού ως τακτικό μέλος 

Μαυρίκα Παναγιώτα ως Αναπληρωματικό μέλος 

 

Κέντρο Συμβουλευτικής & Απασχόλησης ΑΜΕΑ 

Αρβανίτη Άννα  (Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑΜΕΑ  «ΗΛΙΟΣ» ) ως 

τακτικό μέλος 

Νικολαΐδης Ιωάννης  ως Αναπληρωματικό μέλος 

 

Θα ακολουθήσει διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου με τον ορισμό των 

υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ « Λεωνίδας Μανωλίδης», 

ως ορίζεται από τον νόμο.(άρθρο 6 παρ.1 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 177 παρ 3 του Ν.4635/19) 

 

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) Γαβρίλη Αγγελική   7) Κιτσέλης 
Εµµανουήλ  8) Σταµέλος Ηλίας 9) Γεωργοπούλου Κανέλλα  10)Πολυχρονάκης 
Συµεών-Χρήστου 11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12)Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  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 Μιχάλης 
26)Χατζησάββας Μηνάς 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  14/11/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


