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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ:ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                             

ΔΗΜΟΣ: ΘΑΣΟΥ                                                             

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 135/2019                                                           Θάσος, 27-09-2019 

                                                                                                        Αριθ. Πρωτ: 11167 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου  

 

Θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Θ.»  

  

Στη Θάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 

2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δήμο Θάσου, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 10908/20-09-2019 

πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 

δημοτικούς συμβούλους και στους πρόεδρους των τοπικών και δημοτικών 

κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα  71 του Ν. 4555/2018 και 2 

του Ν. 4623/2019. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: 

 

Παρόντες 

1. Τσολάκης Σταύρος 

2. Πιπίνης Δημήτριος 

3. Πυρήνας Ευστράτιος 

4. Γκάγκος Αλέξανδρος 

5. Μαριός Δημήτριος 

6. Μανίτσας Δημήτριος 

7. Μανίτσας Κωνσταντίνος 

8. Στρατηγέντας Σωτήριος 

9. Καραβούζης Στυλιανός 

10. Ζαφάρογλου Γεώργιος 

11. Σαλταρής Αργύριος 

12. Θεοδωρίδης Δημήτριος 

13. Παπαγεωργίου Ιωάννης 

14. Κουτσουμανής Γεώργιος 

15. Πεταμίδης Χαράλαμπος 

16. Ιωάννου Νικόλαος 

17. Ψαλίδας Νικόλαος 

18. Μαλλιαρός Σωτήριος 

19. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 

20. Αρχοντίτσης Άγγελος 

21. Νικήτα- Γεωργαλή Αγγελική 

22. Χρυσάφης Νικόλαος 

23. Τσουλκάνης Γεώργιος 

24. Λαμπρινίδης Λάμπρος 

25. Μπίλιας Αναστάσιος 

Απόντες 

1. Πλαφαδέλης Ιωάννης 
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26. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια 

 

Παρόντες και οι Πρόεδροι τοπικών και  

δημοτικών κοινοτήτων :  

Παναγίας: Κοντοβάς Ιωάννης 

   

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις: 

Αποχωρήσεις: 

1. Γεωργαλή- Νικήτα Αγγελική κατά την έναρξη του 18ου  θέματος της ημερησίας 

διάταξης. 

2. Πεταμίδης Χαράλαμπος κατά την έναρξη του 12ου θέματος της ημερησίας 

διάταξης. 

 

Ο Δήμαρχος κ. Κυριακίδης Ελευθέριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο των 27 μελών ήταν παρόντα 26 

μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  θέμα 

της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την παρ 1 , Άρθρο 255  του Ν. 3463/06, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις 

διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από  επτά (7) έως έντεκα (11) 

μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το  δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:  

• τρεις (3) είναι αιρετοί  εκπρόσωποι του Δήμου.  

• 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 Δήμου ή της Κοινότητας που 

έχουν  πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β’): 

«1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς 

επιχείρησης δεν μπορούν να κατέχουν ανάλογη θέση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με 

συναφές επιχειρηματικό αντικείμενο ή να συνδέονται με την επιχείρηση με 

συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών για ποσά 

μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ, συνολικά. 

2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης όσοι: 

α. έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση, 

β. έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
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γ. έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή 

συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, 

πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, 

απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση 

αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη 

λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον από τη διάπραξη του 

αδικήματος αυτού προξενείτε οικονομική βλάβη στο Δήμο, στην Κοινότητα ή στα 

νομικά τους πρόσωπα. Η περίπτωση της παράβασης καθήκοντος, που αναφέρεται 

ανωτέρω αφορά μόνο τους αιρετούς, 

δ. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση» 

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι όσοι είναι όσοι ασκούν 

ομοειδή ατομική επιχείρηση (Γν. ΝΣΚ 795/91). 

 

Επιπλέον, με την παρ.4 του άρθρου 255 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι ως διευθυντής  

δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του 

δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου. 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19: 

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών 

πράξεων, 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 (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον 

δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές 

παρατάξεις.» 

 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 δίνονται οι εξής διευκρινίσεις 

σχετικά με την ανωτέρω διάταξη: 

Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικώς οριζόμενοι 

κατά το άρ. 255 παρ. 1 ΚΔΚ, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό 

σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας. 

Η ποσοστιαία 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).  

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. 1 του άρθρου 13 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν 

προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, 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.  
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Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να 

αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. 

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 ή ο 

περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η 

ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως 

επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).  

Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των 

μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, όπως 

τροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4604/19, στις 

περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., 

μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου 

ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή 

υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που 

διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).  

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον 

το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 

Συγκρότηση συλλογικού χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου 

δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη 

εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή 

προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα 

εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού 

αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου. 

 

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο 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. 

  

Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με την 

οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για 

τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ 

(ΟΛΟΜ). 
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Στο αριθμ. 1268/Β΄/16-6-2011 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Θ.» στην 

οποία προβλέπεται 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα: 

α. Τουλάχιστον τρία (3) μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, 

β. Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή 

απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους. 

γ. Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής, 

δ. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου. 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή 

υπόδειξη μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει ως μέλη του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Θ.» τους εξής: 

1.  Κουτσουμανή Γεώργιο του Βασιλείου Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό 

μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Σαλταρή Αργύριο του Γεωργίου,  

2.  Καραβούζη Στυλιανό Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον 

Δημοτικό Σύμβουλο Μανίτσα Δημήτριο του Νικολάου,  

3. Τσολάκη Σταύρο του Κίμωνα Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος 

τον Δημοτικό Σύμβουλο Γκάγκο Αλέξανδρο του Ιωάννη,  

4. Χαραλαμπίδου Χρυσούλα του Ιωάννη δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την 

δημότισσα Γερογιάννη Παναγιώτα του Ιωάννη  

5. Βλαστάρη Κωνσταντίνο του Νικολάου δημότη, με αναπληρωματικό μέλος την 

δημότισσα Κυριώτη Ελένη του Κωνσταντίνου 

 

Επίσης ο Δήμαρχος υπέδειξε ως πρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουτσουμανή 

Γεώργιο του Βασιλείου 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές 

Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται ως μέλη Δ.Σ. οι κάτωθι: 

1.  Αρχοντίτση Άγγελο του Χρήστου Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό 

μέλος την Δημοτική Σύμβουλο Νικήτα- Γεωργαλή Αγγελική του  Φωτίου,   

2. Θεοδωρίδη Δημήτριο του Γεωργίου Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό 

μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαγεωργίου Ιωάννη του Φιλίππου. 

3. Χατζηπαναγιώτου Σωτήριο του Αναστασίου, δημότη, με αναπληρωτή του τον 

δημότη Πατήρα Κυριάκο του Ιωάννη. 

 

Προτείνεται επίσης ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ» 

εκπρόσωπος του (Κοινωνικός φορέας της περιοχής) με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο 

του Συλλόγου Ποντίων Θάσου. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη 

του Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου 

με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Θ.» 

 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ., ως εξής:  
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Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του 

Δημάρχου επικυρώνεται. 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση 

των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. της 

Επιχείρησης. 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ., ως εξής:  

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων της 

φανερής ψηφοφορίας η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται. 

 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση 

για τον ορισμό του εκπροσώπου του κοινωνικού φορέα της περιοχής. 

 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ., ως εξής:  

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων της 

φανερής ψηφοφορίας η πρόταση του εκπροσώπου του κοινωνικού φορέα της 

περιοχής επικυρώνεται. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 το δημοτικό συμβούλιο 

ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό 

του.  

 

Όπως, ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, Πρόεδρος υποδείχθηκε από το Δήμαρχο ο 

Δημοτικός Σύμβουλος Κουτσουμανής Γεώργιος του Βασιλείου.  

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης από τα μέλη του Δ.Σ. 

  

Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:  

 

Από την παράταξη του Δημάρχου ο κ. Βλαστάρης Κωνσταντίνος του Νικολάου 

δημότης.  
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Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής:  

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου " Σύμπραξη Ευθύνης " (13 

μέλη) ψηφίζουν υπέρ. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης "Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο" (8 

μέλη) ψηφίζουν υπέρ. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης " Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί " 

(2 μέλη) ψηφίζουν υπέρ. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαμπρινίδης Λάμπρος της παράταξης “Λαϊκή 

Συσπείρωση Θάσου” καταψηφίζει το θέμα. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χρυσάφης Νικόλαος και κα. Κυριατζίδου παναρέτου 

Χαρίκλεια της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου” δηλώνουν αποχή. 

 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο δημότης Βλαστάρης Κωνσταντίνος του 

Νικολάου, ο οποίος συγκέντρωσε τις (23) ψήφους από τις (24) καταμετρούμενες 

ψήφους των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δ.Σ. 

αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Το ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Θάσου με 

διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΚΕ.Θ.»  

 

1. Κουτσουμανή Γεώργιο του Βασιλείου Δημοτικό Σύμβουλο, με 

αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Σαλταρή Αργύριο του 

Γεωργίου. 

2. Καραβούζη Στυλιανό Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον 

Δημοτικό Σύμβουλο Μανίτσα Δημήτριο του Νικολάου. 

3. Τσολάκη Σταύρο του Κίμωνα Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό 

μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Γκάγκο Αλέξανδρο του Ιωάννη. 

4. Αρχοντίτση Άγγελο του Χρήστου Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό 

μέλος την Δημοτική Σύμβουλο Νικήτα- Γεωργαλή Αγγελική του  Φωτίου. 

5. Θεοδωρίδη Δημήτριο του Γεωργίου Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό 

μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαγεωργίου Ιωάννη του Φιλίππου. 

6. Χαραλαμπίδου Χρυσούλα του Ιωάννη δημότισσα, με αναπληρώτριά της την 

δημότισσα Γερογιάννη Παναγιώτα του Ιωάννη. 

7. Βλαστάρη Κωνσταντίνο του Νικολάου δημότη, με αναπληρωτή του την 

δημότισσα Κυριώτη Ελένη του Κωνσταντίνου. 
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8. Χατζηπαναγιώτου Σωτήριο του Αναστασίου δημότη, με αναπληρωτή του τον 

δημότη Πατήρα Κυριάκο του Ιωάννη. 

9. Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ»  εκπρόσωπο του 

(Κοινωνικού φορέα της περιοχής) με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου Ποντίων Θάσου. 

 

Β. Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης ορίζονται: 

1. Πρόεδρος ο Κουτσουμανής Γεώργιος  του Βασιλείου 

2. Αντιπρόεδρος ο Βλαστάρης Κωνσταντίνος του Νικολάου 

 

Γ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.  

Δ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από 

τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 

τον αντιπρόεδρο. 

Ε. 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. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2019 

 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

 

                                     

Τσουλκάνης Γεώργιος                          Πιπίνης Δημήτριος 

Πυρήνας Ευστράτιος 

Γκάγκος Αλέξανδρος 

Μαριός Δημήτριος 

Μανίτσας Δημήτριος 

Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Στρατηγέντας Σωτήριος 

Καραβούζης Στυλιανός 

Ζαφάρογλου Γεώργιος 

Σαλταρής Αργύριος 

Θεοδωρίδης Δημήτριος 

Παπαγεωργίου Ιωάννης 

Κουτσουμανής Γεώργιος 

Πεταμίδης Χαράλαμπος 

Ιωάννου Νικόλαος 

Ψαλίδας Νικόλαος 

Μαλλιαρός Σωτήριος 

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 

Αρχοντίτσης Άγγελος 

Νικήτα- Γεωργαλή Αγγελική 
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Χρυσάφης Νικόλαος 

Τσουλκάνης Γεώργιος 

Λαμπρινίδης Λάμπρος 

Μπίλιας Αναστάσιος 

Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια 
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