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Ρεο απφ 28/04/2021 Ραθηηθήο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ
Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 13/28-04-2021

Αξηζ. Απφθαζεο: 087/2021

Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 28ε Απξηιίνπ ηνπ 2021 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα
17.00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε κε ηειεδηάζθεςε ζε Ραθηηθή
Ππλεδξίαζε
ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Δγθχθιην
163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηηο εθδνζείζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο
Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ
14 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β
1988),θαζψο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ
νξίδεη φηη «Με ηην ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε
όλα ηα μέλη ενός ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή
καλούνηαι από ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να
είναι απαραίηηηη η θσζική ηοσς παροσζία ζηο τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν
μελών ηοσ ζσλλογικού οργάνοσ» θαη ηελ εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση.
77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Οόδνπ θ. Αληώλε Β.
Θακπνπξάθε.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/19604/23.04.2021
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε
θαη θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018)
θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006.
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13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

37.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
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24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Αληηδήκαξρνο
25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ
26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
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Αληηδήκαξρνο
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ΑΞΝΛΡΔΠ
1.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ4. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ
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ΑΜΗΥΛ» (δηθ/λνο)
2.ΞΝΡΠΝΠ
ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπηθεθαιήο 5. ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
παξάηαμεο «ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ
ΟΝΓΝ»
3.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ
6.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή
Ληθνιατδνπ,
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα (49)
Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη νη ζαξάληα ηξεηο (43), ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.
Θ Δ Κ Α εθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο: Νξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Αλαπηπμηαθνύ Νξγαληζκνύ Γήκνπ Οόδνπ.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζέηεη ππφςηλ ηνπ Πψκαηνο εθηφο Ζ/Γ
ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ζέηεη ππφςε ηνπ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ Οφδνπ
θ.Αληψλε Θακπνπξάθε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ε νπνία αλαιπηηθά έρεη σο
αθνινχζσο:

Κε ηελ 265/2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ
εγθξίζεθε ε νηθνλνκνηερληθή κειέηε θαη ε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ
Νξγαληζκνχ Γήκνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 02 ηνπ
Λ.4674/2020 θαη ηελ πξφζθαηε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 65, ηνπ Λ. 4795/2021,
πεξί κεηαβίβαζεο ζηελ Νηθ. Δπηηξνπή ηεο ίδξπζεο ή ζπκκεηνρήο ζε Αλαπηπμηαθφ
Νξγαληζκφ ΝΡΑ.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 09 ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο:
Άξζξν 09 – Δθινγή θαη Θεηεία Γ.Π.
«01. Ρελ Δηαηξεία δηνηθεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ
επηά (07) ζπκβνχινπο, κεηφρνπο ή κε. Ζ ζεηεία ηνπ νξίδεηαη πεληαεηήο.
Νη ζχκβνπινη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί. Κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δχλαηαη λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 77, ηνπ Λ. 4548/2018. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην λνκηθφ
πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ
εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
02. Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν
απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ
πνπ εμέιεηπαλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 82, Ξαξ. 01, ηνπ Λ.
4548/2018.
03. Ρν πξψην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία
ηεο Ξαξ. 01, ηνπ Άξζξνπ 06, ηνπ Λ. 4623/2019, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ηξία πέκπηα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νξίδνληαη απφ ηνλ δήκαξρν ηνπ κεηφρνπ
Ν.Ρ.Α. Ρα ππφινηπα κέιε νξίδνληαη απφ ηηο ινηπέο παξαηάμεηο κε κεηαμχ ηνπο
ςεθνθνξία. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ κεηφρνπ Ν.Ρ.Α. Πε πεξίπησζε
πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν νη ινηπέο παξαηάμεηο δελ νξίζνπλ κέιε, απηά
νξίδνληαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ηνπ κεηφρνπ Ν.Ρ.Α. θαη ε δηαδηθαζία δελ
εηζάγεηαη ζην ζπκβνχιην.
Δπηπιένλ θαηά ην άξζξν 10 ηεο Ππζηαηηθήο Ξξάμεο:
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Άξζξν 10 – Θσιχκαηα – αζπκβίβαζηα
01. Γελ εθιέγνληαη σο κέιε ζην Γ.Π. α) φζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα
γηα θαθνχξγεκα, β) φζνη έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε θαη γ) φζνη έρνπλ ζηεξεζεί απφ ηελ ειεχζεξε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε.
02. Ρα πεξηζηαηηθά θαη θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, αλ επέιζνπλ κεηά ηελ εθινγή, επηθέξνπλ απηφκαηε έθπησζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβνχινπ.
03. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
04. Γελ κπνξεί λα είλαη κέιε ηνπ Γ.Π. φζνη είλαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή,
εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο θαη φζνη
ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηνίθεζε ή είλαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη
εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο.
05. Δπηηξέπεηαη ζε κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζε Γ.Π. άιισλ
Αλαπηπμηαθψλ Νξγαληζκψλ Ν.Ρ.Α. ή/θαη Αλσλχκσλ Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ
Ν.Ρ.Α., ζην βαζκφ πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δηαηξεηψλ απηψλ δελ είλαη
αληαγσληζηηθέο κε ηελ Δηαηξεία.
Πρεηηθά κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ Γηνηθεηηθψλ
Ππκβνπιίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ ΝΡΑ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Η. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266, ηνπ Λ. 3463/2006, νξίδεηαη
φηη νη κνλνκεηνρηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα
κέιε ηνπ νπνίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή
θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. Ρα νξηδφκελα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ είλαη
αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην
έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλα εμ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία. Ν δε
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο εηαηξείαο δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ πξνεξρφκελν απφ ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ δεκνηηθνχ ή
θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
ΗΗ. Υο πξνο ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ κειψλ δηνίθεζεο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, πνπ αλήθνπλ ζε πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη κνλνκεηνρηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, νξίδεη ην
ζήκεξα ηζρχνλ 177, παξ. 03, ηνπ Λ. 4635/2019:

3. Ζ παξάγξαθνο 01, ηνπ άξζξνπ 06, ηνπ Λ. 4623/2019 (Α΄134)
αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο:
«1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπψλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο κειψλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο,
θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, νξίδνληαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα. Ρα
ππφινηπα κέιε, αθαηξνπκέλσλ ηπρφλ κειψλ πνπ νξίδνληαη εθ ηεο ζέζεψο ηνπο
(ex officio) ή ππνδεηθλχνληαη απφ θνξείο, νξίδνληαη απφ ηηο ινηπέο παξαηάμεηο κε
κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία. Πε θάζε πεξίπησζε, νη ινηπέο παξαηάμεηο ζπκκεηέρνπλ
ζηα ζπκβνχιηα κε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο ζπλνιηθά. Ξξάμεηο νξηζκνχ
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ πνπ
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πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απφ ηηο δεκνηηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ηελ 01.09.2019, ζεσξνχληαη λφκηκεο.
Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή
πξάμε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν νη ινηπέο παξαηάμεηο δελ νξίζνπλ κέιε, απηά νξίδνληαη κε
απφθαζε Γεκάξρνπ ή Ξεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα, θαη ε δηαδηθαζία δελ εηζάγεηαη
ζην ζπκβνχιην.».
Δληζρπηηθά ζηελ Δγθχθιην 102/2019 ηνπ ΞΔΠ αλαθέξεηαη εηδηθά γηα ηα
Γεκνηηθέο Κνλνκεηνρηθέο: Γεκνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (κνλνκεηνρηθέο)
«Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξ. 266, παξ. 02, ηνπ ΘΓΘ, νη εηαηξείεο απηέο
δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ καδί κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Πχκθσλα κε ηε λέα
ξχζκηζε (αξ. 06, παξ. 01, Λ.4623/2019), ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηεί ην ΓΠ
ηνπ νηθείνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε δεζκεπηηθή ππφδεημε ησλ κειψλ ηνπ (αηξεηψλ
θαη δεκνηψλ) απφ ηνλ δήκαξρν θαηά ηα ηξία πέκπηα (3/5) θαη απφ ηηο ινηπέο
παξαηάμεηο θαηά ηα 2/5. Δπηζεκαίλεηαη δε, φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 06, παξ. 01,
ηνπ Λ. 4623/2019, σο λεφηεξε θαη εηδηθφηεξε απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ
Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, θαηηζρχεη έλαληη άιισλ ξπζκίζεσλ», Ήηνη ε
λεψηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο κε ην άξζξν 177, παξ. 03, ηνπ Λ.4635/2019,
θαηηζρχεη νκνίσο έλαληη άιισλ ξπζκίζεσλ.
ΗΗΗ. Ξεξαηηέξσ, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 26704 /29-4-2020 θαη κε αξ. 99
εγθχθιην ηνπ Ρκήκαηνο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο
Γηεχζπλζεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Απνθέληξσζεο & Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δζσηεξηθψλ & Νξγάλσζεο, ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, παξέρνληαη νη
αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο:
Α. Ππγθξφηεζε Γ.Π. λνκηθψλ πξνζψπσλ Ρ.Α.
i) Άξζξν 177, παξ. 03, ηνπ Λ. 4635/2019
Κε ηηο
αλαθνξηθά κε
πξνζψπσλ ησλ
άξζξνπ 06, ηνπ

ξπζκίζεηο ηεο παξ. 03, ηνπ άξζξνπ 177, ηνπ Λ.4635/2019,
ηε ζπγθξφηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθψλ
Ν.Ρ.Α. θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 01, ηνπ
Λ. 4623/2019, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:

«01. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπψλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο κειψλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο,
θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, νξίδνληαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα.
Ρα ππφινηπα κέιε, αθαηξνπκέλσλ ηπρφλ κειψλ πνπ νξίδνληαη εθ ηεο
ζέζεψο ηνπο (ex officio) ή ππνδεηθλχνληαη απφ θνξείο, νξίδνληαη απφ ηηο ινηπέο
παξαηάμεηο κε κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία. Πε θάζε πεξίπησζε, νη ινηπέο παξαηάμεηο
ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπκβνχιηα κε ηνπιάρηζηνλ έλα (01) κέινο ζπλνιηθά. Ξξάμεηο
νξηζκνχ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ
πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απφ ηηο δεκνηηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ηελ 01.09.2019, ζεσξνχληαη λφκηκεο.
Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ
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νηθείνπ δεκνηηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν νη ινηπέο παξαηάμεηο δελ νξίζνπλ κέιε, απηά νξίδνληαη κε
απφθαζε Γεκάξρνπ ή Ξεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα, θαη ε δηαδηθαζία δελ εηζάγεηαη
ζην ζπκβνχιην».
Πρεηηθά κε ην αλαζεσξεκέλν, σο άλσ, ζεζκηθφ πιαίζην, σο πξνο ηνλ
νξηζκφ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ Ν.Ρ.Α., θαη ζε ζπλέρεηα ηεο
ππ’ αξ. 102/2019 εγθπθιίνπ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (κε Α.Ξ.:
63900/13.9.2019), θαηά ηε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ γεληθψλ δηαηάμεσλ
κε ηηο νξγαληθέο θαη εηδηθέο γηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν ησλ Ν.Ρ.Α. ξπζκίζεηο, είλαη
ρξήζηκν λα επηζεκαλζνχλ πεξαηηέξσ ηα εμήο:
i). Ξξάμεηο νξηζκνχ/ ζπγθξφηεζεο Γ.Π. λνκηθνχ πξνζψπνπ Ν.Ρ.Α. πνπ
εθδφζεθαλ ή ζα εθδνζνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ 177, παξ. 03, ηνπ Λ.
4635/2019: Κε βάζε ηηο λεψηεξεο δηαηάμεηο, ην δεκνηηθφ/ πεξηθεξεηαθφ
ζπκβνχιην πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Ν.Ρ.Α. α’ & β’
βαζκνχ, αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην εδ. ε’, ηεο παξ. 03, ηνπ άξζξνπ 177, ηνπ
Λ.4635/2019, θαη, αθνχ ηεζνχλ ππφςε ηνπ:
 Ζ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ/πεξηθεξεηάξρε νξηζκνχ ησλ ηξηψλ πέκπησλ
(3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ.
 Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ηπρφλ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνδεηθλπφκελσλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ ή ex officio κειψλ,
 Ρν πξαθηηθφ ηεο ςεθνθνξίαο ησλ ινηπψλ παξαηάμεσλ κε ην νπνίν
νξίδνληαη ζην Γ.Π. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νη εθπξφζσπνί ηνπο. Πεκεησηένλ, ζηε
ζρεηηθή ςεθνθνξία δε ζπκκεηέρνπλ ζχκβνπινη, πνπ αλήθαλ κελ ζηελ
αληηπνιίηεπζε, αιιά αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ, θαζψο νη αλεμάξηεηνη ζχκβνπινη
ζεσξνχληαη αλεμάξηεηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε αλήθνληα ζε θάπνηα
παξάηαμε θαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεκνηηθήο παξάηαμεο
ζπγθξνηνχκελεο απφ αλεμάξηεηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
Πηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, νη ινηπέο
δεκνηηθέο/ πεξηθεξεηαθέο παξαηάμεηο δελ νξίζνπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζην Γ.Π. ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηφηε, ηπγράλεη εθαξκνγήο ε δηάηαμε ηνπ εδ. ζη’ ηεο παξ. 03,
ηνπ άξζξνπ 177, ηνπ Λ. 4635/2019, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απηφο ή απηνί
νξίδνληαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ/ Ξεξηθεξεηάξρε θαη ην ζέκα δελ εηζάγεηαη ζην
ζπκβνχιην. Ππλεπψο, ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.Π. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζπληειείηαη
κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ/Ξεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη
ιακβαλνκέλεο
ππφςε
ηεο
δηαπηζησηηθήο
απφθαζεο
ηνπ
νηθείνπ
δεκνηηθνχ/πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εδ. ε’, ηεο παξ. 03, ηνπ άξζξνπ 177,
ηνπ Λ.4635/2019, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε πξψηε απφθαζε ηνπ
Γεκάξρνπ/Ξεξηθεξεηάξρε πεξί νξηζκνχ ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ κειψλ, ε
γλσζηνπνίεζε ησλ ππνδεηθλπφκελσλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ ή ex officio κειψλ,
θαη ε ξεηή αλαθνξά φηη νη ινηπέο παξαηάμεηο δελ φξηζαλ εθπξφζσπφ ηνπο θαηά ηε
δηαδηθαζία ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 03, ηνπ άξζξνπ 177, ηνπ ίδηνπ Λφκνπ.
IV. Ξεξαηηέξσ, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 63900/13-09-2019, θαη κε αξ. 102
εγθχθιην, ηνπ Ρκήκαηνο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο
Γηεχζπλζεο Νξγάλσζεο & Ιεηηνπξγίαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Απνθέληξσζεο & Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δζσηεξηθψλ & Νξγάλσζεο, ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, νξίδεηαη φηη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5), εθφζνλ δελ
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πξνθχςεη αθέξαηνο αξηζκφο ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε
αθέξαηα κνλάδα, ελψ ηέινο κε ηελ ίδηα σο άλσ εγθχθιην ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαη
ε πνζφζησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1β΄, ηνπ άξζξνπ 06. ηνπ
Λ.2839/2000. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη
ζηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκνχ απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
Λ.Ξ.Η.Γ. ν αξηζκφο ησλ δηνξηδνκέλσλ πξνζψπσλ θάζε θχινπ αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην (1/3) ησλ δηνξηδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα κέιε πνπ δηνξίδνληαη είλαη πάλσ απφ έλα (01).
Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα,
εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο κνλάδαο θαη άλσ. Πην ηέινο δε ηεο ελ
ιφγσ πεξίπησζεο πξνζηέζεθε λέν εδάθην κε ην άξζξν 16, παξ. 01, ηνπ Λ.
4604/2019, κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη ε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ησλ
πεξηπηψζεσλ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πνζφζησζεο δελ είλαη
λφκηκε, εθηφο θαη αλ πξνέξρνληαη απφ εθινγή.
V. Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νξγαληζκνχ Γήκνπ Οφδνπ πνπ ηπγράλεη
κνλνκεηνρηθή αλψλπκε εηαηξεία ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ηνπ άξζξνπ 266, ηνπ Λ.
3463/2006, πνπ δηνηθείηαη απφ επηακειέο (07) δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα ηξία
πέκπηα (3/5) ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
νξγάλνπ, ππνδεηθλχνληαη δεζκεπηηθά απφ ηνλ Γήκαξρν Οφδνπ, ήηνη ηα πέληε (05)
κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηα δε ππφινηπα δχν πέκπηα (2/5), ήηνη ηα ελαπνκείλαληα
δχν (02) κέιε, νξίδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη απφ ηα πέληε (05) κέιε, πνπ ζα νξίζεη
δεζκεπηηθά ν Γήκαξρνο Οφδνπ, κπνξνχλ λα είλαη αηξεηνί δεκνηηθνί ζχκβνπινη
κφλνλ ηα δχν (02) κέιε, απφ δε ηα δχν (02) κέιε, πνπ ζα εθιέμνπλ νη ππφινηπεο
παξαηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα είλαη αηξεηφ κφλνλ έλα (01)
κέινο, θαζφζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο εηαηξείαο, ήηνη ηα ηξία (03) αηξεηά κέιε.
Ξαξάιιεια, απφ ηα πέληε (05) κέιε, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ
Γήκαξρν Οφδνπ, δελ επηηξέπεηαη ηα κέιε πνπ αλήθνπλ ζε έλα θχιν λα
ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (03) κέιε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ηζρχζεη ε
πνζφζησζε ηξία (03) έλαληη δχν (02).
Γελ νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε κεηνςεθία ζα νξίζεη
ηα κέιε ηεο, άξα ππφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα ν ηξφπνο πνπ ζπλαηλεηηθά
ή θαηά πιεηνςεθία, κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο φπσο εθινγέο κεηαμχ φισλ ησλ
παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο, ζα ην θάλεη. Πε πεξίπησζε φκσο πνπ ππάξρεη
αδπλακία ππφδεημεο θαη νξηζκνχ απφ ηελ κεηνςεθία, ηφηε ζηε ζέζε ηνπο
ζχκθσλα κε ηνλ Γ.Θ.Θ. (άξζξν 227, παξ. 03) ζα εθιεγνχλ απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, πξνεξρφκελνη φκσο απνθιεηζηηθά απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο
(έλαο (01) αηξεηφο θαη ηξεηο (03) κε αηξεηνί).
Θαζψο ε κεηνςεθία ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο παξαηάμεηο ππνδεηθλχεη δχν (02)
κέιε (έσο έλα (01) δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη ηo ηδηψηεο) ηζρχεη ε ηήξεζε ηεο
πνζφζησζεο θαη πξέπεη ε αλαινγία θχισλ λα είλαη είηε έλα (01) έλαληη ελφο (01),
είηε έλα (01) θαη (01).
VΗ. Δθφζνλ ν Αλαπηπμηαθφο Νξγαληζκφο έρεη έλαλ θαη κφλν κέηνρν, ην
Γήκν Οφδνπ, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
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Υο πξνο ηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κειψλ ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νξγαληζκνχ σο φινλ ζα πξέπεη κε βάζε
ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα λα εθδνζεί απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Οφδνπ, ε
νπνία ζα ελζσκαηψλεη ππνρξεσηηθά ηελ ππφδεημε ηνπ Γεκάξρνπ Οφδνπ γηα ηα
ππνδεηθλπφκελα απφ απηφλ πέληε (05) κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Πηελ
απφθαζε απηή ηειηθά καδί κε ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηε κεηνςεθία, ζα
νξίδνληαη ζπλνιηθά επηά (07) κέιε – κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα
γίλεη θαη ν νξηζκφο κέινπο, πνπ θαηά εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ζα εθπξνζσπήζεη ηνλ κφλν κέηνρν ηεο εηαηξείαο Γήκν Οφδνπ ζε απηφθιεηε
έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
4548/2018 «Αλακφξθσζε ηνπ Γηθαίνπ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», κε κφλν ζέκα
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηνλ δηνξηζκφ λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ζα δηνηθήζεη
ηελ εηαηξεία γηα ην ππφινηπν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη έσο ηελ πξψηε Ραθηηθή
Γεληθή Ππλέιεπζε, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 09,
παξάγξαθνο 01, ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Πηε ζπλεδξίαζε απηή ζα
κεηνπζησζεί ζε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο ε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Οφδνπ γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο απηήο.
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζεί αθνχ ε Γεληθή
Ππλέιεπζε ηεο εηαηξείαο δελ ππνθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 4548/2018 απφ
απνθάζεηο άιισλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, είηε είλαη απηά κνλνκειή,
φπσο ν Γήκαξρνο Οφδνπ, είηε ζπιινγηθά, φπσο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Οφδνπ.
Θαηά ηα αλσηέξσ θαιείηαη ν Γήκαξρνο λα ππνδείμεη Ξέληε (05) ηαθηηθά
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηα αλαπιεξσκαηηθά ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα
ηξία (03) κπνξνχλ λα είλαη ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη παξάιιεια ηα δχν (02) λα είλαη
αηξεηά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ.
Νη δε παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο θαινχληαη λα ππνδείμνπλ δχν (02)
ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηα αλαπιεξσκαηηθά ηνπ εθ ησλ
νπνίσλ ην έλα (01) κπνξεί λα είλαη αηξεηφ πξφζσπν ηνπ Γήκνπ θαη θάζε θχιν λα
εθπξνζσπείηαη απφ έλα (01) κέινο.
Πην ζεκείν απηό ν Γήκαξρνο θ. Αληώλεο Β. Θακπνπξάθεο
ππνδεηθλύεη ζην Πώκα ηα πέληε (5) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κε
ηα αλαπιεξσκαηηθά απηώλ.
ΡΑΘΡΗΘΑ
ΘΑΚΞΝΟΑΘΖΠ ΑΛΡΥΛΖΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ-ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΚΑΛΝΠΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
ΒΝΙΝΛΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ
ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ-ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΘΗΑΣΑΓΗΑ ΡΠΑΚΞΗΘΑ-ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΞΑΞΑΦΥΑΛΛΝ ΖΠΑΦΑΠ
ΘΝΟΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
ΠΟΡΠΑΘΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

Από ηα κεηνςεθία θαηόπηλ κεηαμύ ηνπο δηαβνύιεπζεο θαη απόθαζεο
ππνδεηθλύνληαη :
ΡΑΘΡΗΘΑ
ΚΞΗΙΙΗΑ ΑΗΘΡΔΟΗΛΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ
ΞΟΝΠΑΙΝΓΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΘΑΤΗΚΑΙΖ ΚΗΣΑΔΙΑ-ΚΑΟΗΑ
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Πηε
ζπλέρεηα
ν
Ξξόεδξνο
ηνπ
Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ
θ. Κηραήι Πνθνξέινο, θάιεζε ην Πώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:








Ρελ εηζήγεζε γηα ην ζέκα ηνπ Γεκάξρνπ Οφδνπ θ.Αληψλε Β. Θακπνπξάθε,
Ρελ ππ’αξηζ. 265/2021 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
Ρελ έγθξηζε ραξαθηεξηζκνχ ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο σο θαηεπείγνληνο,
ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 084/2021 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
(Α.Γ.Α: ΤΓ14Υ1Ο-ΟΓΚ)
Ρελ ηνπνζέηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ θ.Αληψλε Β. Θακπνπξάθε ,
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ ΓΛΑΚΖ
ΞΝΙΗΡΥΛ» θ.Φ.Σαηδεδηάθνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ θαο Θ.Ληθνιατδνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην αλαιπηηθφ απνκαγλεηνθσλεκέλν Ξξαθηηθφ ηεο
Ππλεδξίαζεο,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018),ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ
Λ.3463/2006 ,
Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί
ζαξάληα ηξηψλ (43) παξφλησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ςήθηζαλ «ΞΔΟ» θαη νη (43)

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ

1. Δγθξίλεη ηελ εθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζπδήηεζε θαη ιήςε γηα ην
ζέκα,

ζύκθσλα

κε

ηελ

ππ’αξηζ.

084/2021

Απόθαζε

ηνπ

Ππκβνπιίνπ

ηνπ

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (Α.Γ.Α: ΤΓ14Υ1Ο-ΟΓΚ).
2. Δγθξίλεη

ηνλ

νξηζκό

κειώλ

Γηνηθεηηθνύ

Αλαπηπμηαθνύ Νξγαληζκνύ Γήκνπ Οόδνπ, σο αθνινύζσο:
3.

ΡΑΘΡΗΘΑ
ΘΑΚΞΝΟΑΘΖΠ ΑΛΡΥΛΖΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ-ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΚΑΛΝΠΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
ΒΝΙΝΛΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
ΚΞΗΙΙΗΑ ΑΗΘΡΔΟΗΛΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ
ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ-ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΘΗΑΣΑΓΗΑ ΡΠΑΚΞΗΘΑ-ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΞΑΞΑΦΥΑΛΛΝ ΖΠΑΦΑΠ
ΘΝΟΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ
ΠΟΡΠΑΘΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΞΟΝΠΑΙΝΓΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΘΑΤΗΚΑΙΖ ΚΗΣΑΔΙΑ-ΚΑΟΗΑ

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Αληψλε Β. Θακπνπξάθε λα εθπξνζσπήζεη
ηνλ Γήκν Οφδνπ ζε απηφθιεηε έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4548/2018 θαη νξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ
καο ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νξγαληζκνχ Γήκνπ
Οφδνπ, ην Γήκαξρν Αληψλε Β. Θακπνπξάθε, κε αλαπιεξσηή ηνλ
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Αληηδήκαξρν θ. Ρειέκαρνο Θακπνχξεο γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή
πεξίνδν θαη έσο ηε ιήμε απηήο.

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π.ΗΥΠΖΦ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΚΗΣΑΖΙ

Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ
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