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ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 19/2014
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22-9-2014
Σήμερα την 22 η του μηνός Σεπτέμβρη του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβι ζίου συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ. 24750/18-92014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτη κε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθη κε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου
να γίνει συζή τηση και να

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος
έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κύρκος Αθανάσιος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης
Φίλιππος, Σαμόλης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος,
Μανιούδης

Ματθαίος,

Στυλιανός,

Λυδάκης

Αεράκης
Δημήτριος,

Εμμανουήλ,

Τριγώνης

Χαράλαμπος,

Αποστολάκη

Γεώργιος,

Λιαδάκης

Μαρκατάτος

Κωνσταντί νος,
Ευαγγελία,

Αναστάσιος,

Γεώργιος,

Ντουλάκης
Παρασύρης

Σαριδάκης

Παπαδομανωλάκης

Ιωάννης,

Ευάγγελος,

Παγωμένος
Ανδρουλάκης

Δημήτριος, Καμπιτάκης Κωνσταντίνος, Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης
Μιχαήλ .
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ , Μαρής Δράκος ,Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη και
Μανιούδης Εμμανουήλ .
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα και τα είκοσι τρία (23) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν
Κοτσυφός

Ιωάννης

,

ο

ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γαζί ου

Πρόεδρος

Δημοτι κής

Κοινότητας

Ροδιάς

Στρατάκης

Ιωάννης, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου Χατζάκης Νικόλαος
και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μονής Πατραμάνης Ιωάννης .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι

υπάλληλοι

του Δήμου Παπαδάκης Στυλιανός

και Κρητσωτάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτι κών.
ΘΕΜΑ

2ο

:

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός

Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου
Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε ότι
«Με την υπ’ αριθμ. 76/2011 (ΦΕΚ 646/Β/19-4-2011) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας
Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ» .
Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του νομικού προσώπου, διοι κείται από
13/μελές διοικητικό συμβού λιο αποτελούμενο από:
Πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπλη ρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται με
απόφαση του Δημο τικού Συμβουλί ου εκ των οποίων οι δύο θα προέρχονται από τη
μειοψηφία.
Έναν (1) εκπρόσωπο των γονέων και κη δεμόνων των παιδικών σταθμών που
υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών και ορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Έναν (1) εκπρόσωπο

των εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος προτείνεται από

την γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλή λων (εφόσον το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί
περισσότερους από δέκα (10) υπαλλήλους).
Έξη

(6) δημότες

Δημοτικού

με τους αναπληρωτές τους που ορίζο νται με απόφαση του

Συμβουλίου,

ανάμεσα

σε

πρόσωπα

που

έχουν

την

ανάλογη

επαγγελματική εμπειρία ή κοινωνική θέση ή ειδικές γνώσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτι κού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο
της δημότη ή κάτοικο.
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Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει αιρετούς ή εκείνοι που έχουν οριστεί
παραιτηθούν, χωρίς να αντι κατασταθούν, μετέχουν αιρετοί, που ορίζονται από
την πλειοψηφία.
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδεί ξεως από το Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοι κητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών
οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία συγκροτούνται

μετά την 12η

Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο,
για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την
Κοινότη τα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).
Η θητεία των μελών του Διοικητι κού Συμβουλί ου ορί ζεται με απόφαση του
Δημοτικού

Συμβουλίου

και

λή γει

πάντοτε

με

την

εγκατάσταση

του

νέου

Διοικη τικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος .
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει :
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με
την επωνυμία

«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

και Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ» , ως εξής:
1. Γεώργιος

Μαρκατάτος

αναπληρωτή

τον

Δημοτικός

Χαράλαμπο

Σύμβουλος

Κουτσογιάννη

(πλειοψηφίας),

Δημοτικός

με

Σύμβουλος

(πλειοψηφίας).
2. Λυδάκης Δημήτρης

Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή

τον Παρασύρη Ευάγγελο Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
3. Γεώργιος Βαλτζάκης Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή
τον Δημήτρη Ανδρουλάκη Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
4. Γενναράκης

Εμμανουήλ

Δημοτικός

Σύμβουλος

(μειοψηφίας),

με

αναπληρωτή τον Φίλιππο Βαμβουκάκη , δημότη που υποδείχτηκε από την
μειοψηφία.
5. Μιχαήλ

Χουστουλάκης

αναπληρώτρια

Δημοτικός

την Μαρία Παντερή

Σύμβουλος

(μειοψηφίας),

με

δημότισσα που υποδείχτηκε από την

μειοψηφία.
6. Γιαννάκης Λάζαρος

εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρωτή τον

Παναγιωτάκη Γεώργιο.
7. Παντερής

Γεώργιος

εκπρόσωπος

των

γονέων

αναπληρωτή του τον Χατζημιχαηλίδη Αιμίλιο .

και

κηδεμόνων,

με
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8. Ροδούλα Στρατάκη

δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο

αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρώτρια την Ελπίδα Τσαμπανάκη .
9. Ακατερίνη Βάζου - Στεφανάκη δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας
πάνω στο αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρώτρια

την

Καλλιόπη

Θραψανιωτάκη
10. Έφη Βολανάκη δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο
αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρώτρια την Εμμανουέλα Περράκη.
δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας πάνω

11. Κυριακή Κατσαμάνη

στο αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρωτή τον Μιχάλη Μιχαλάκη.
12. Θεωδοράκης Κων/νο δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας πάνω στο
αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πολιτάκη .
13. Νικόλαος Κοτσιφός δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας πάνω στο
αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρωτή τον Κων/νο Τσαφαντάκη .
Β. Την εκλογή Προέδρου του Νομικού Προσώπου, το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου Γεώργιο Μαρκατάτο .
Γ. Την εκλογή Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου, το μέλος του Διοι κητικού
Συμβουλίου Λυδάκη Δημήτ ριο.
Δ. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Ε. 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.
ΣΤ. Η θητεία των μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
ακολουθεί τη Δημοτική Περίοδο».
Το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Καμπιτάκης Κων/νος, ο
οποίος

είπε

προκηρυχθεί

ότι
η

συλλογικοτήτων

κριτικάρουν
κάλυψη
του

τον

τρόπο

6

θέσεων

δημοτών

από

(Συλλόγους,

κινήματα

αλληλεγγύης

των

Δήμου

συγκρότησης

του
τα

ΔΣ,
ΔΣ

ζητούν

να

σχετικών
κλπ)

και

προτείνουν ως εκπροσώπους τους, τον δημοτικό σύμβουλο Γενναράκη Εμμανουήλ
και τον Βαμβουκάκη

Φίλιππο, δημότη. Προτείνουν επίσης ο εκπρόσωπος της

«Λαϊκής Συσπείρωσης» να είναι ένας εκ των 6 δημοτών.
Μετά την απόρριψη εκ μέρους του κ. Δημάρχου της τελευταίας τους πρότασης,
αποσύρουν την υποψηφιότητα του κ. Βαμβουκάκη ως τακτικού μέλους, ο οποίος
παραμένει ως αναπληρωματικός.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση όπως φαίνεται στο πρακτικό, και αφού έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06 , τη συστατική πράξη του Νομικού
Προσώπου και την εισήγηση του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία

«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και

Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ» , ως εξής:
1. Γεώργιος

Μαρκατάτος

αναπληρωτή

τον

Δημοτικός

Χαράλαμπο

Σύμβουλος

Κουτσογιάννη

(πλειοψηφίας),

Δημοτικός

με

Σύμβουλος

(πλειοψηφίας).
Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή

2. Λυδάκης Δημήτρης

τον Παρασύρη Ευάγγελο Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
3. Γεώργιος Βαλτζάκης Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή
τον Δημήτρη Ανδρουλάκη Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
4. Γενναράκης

Εμμανουήλ

Δημοτικός

Σύμβουλος

(μειοψηφίας),

με

αναπληρωτή τον Φίλιππο Βαμβουκάκη , δημότη που υποδείχτηκε από την
μειοψηφία.
5. Μιχαήλ

Χουστουλάκης

αναπληρώτρια

Δημοτικός

την Μαρία Παντερή

Σύμβουλος

(μειοψηφίας),

με

δημότισσα που υποδείχτηκε από την

μειοψηφία.
εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρωτή τον

6. Γιαννάκης Λάζαρος

Παναγιωτάκη Γεώργιο.
7. Παντερής

Γεώργιος

εκπρόσωπος

των

γονέων

και

κηδεμόνων,

με

αναπληρωτή του τον Χατζημιχαηλίδη Αιμίλιο .
8. Ροδούλα Στρατάκη

δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο

αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρώτρια την Ελπίδα Τσαμπανάκη .
9. Ακατερίνη Βάζου - Στεφανάκη δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας
πάνω στο αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρώτρια

την

Καλλιόπη

Θραψανιωτάκη
10. Έφη Βολανάκη δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω στο
αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρώτρια την Εμμανουέλα Περράκη.
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11. Κυριακή Κατσαμάνη

δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας πάνω

στο αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρωτή τον Μιχάλη Μιχαλάκη.
12. Θεωδοράκης Κων/νος δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας πάνω
στο αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πολιτάκη .
13. Νικόλαος Κοτσιφός δημότης (κάτοχος επαγγελματι κής εμπειρίας πάνω στο
αντικείμενο του ΝΠΔΔ), με αναπληρωτή τον Κων/νο Τσαφαντάκη .
Β.

Εκλέγει

Προέδρο

του

Νομι κού

Προσώπου,

το

μέλος

του

Διοικητι κού

Συμβουλίου Γεώργιο Μαρκατάτο .
Γ. Εκλέγει Αντιπροέδρο του Νομικού Προσώπου, το μέλος του Διοικη τικού
Συμβουλίου Λυδάκη Δημήτ ριο.
Δ. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Ε. 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.
ΣΤ. Η θητεία των μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
ακολουθεί τη Δημοτική Περίοδο».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 346/2014.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

