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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  96/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

33.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥ 

ΖΗΝ» ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  

  

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 12oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε 

µετά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 33ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
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«1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο, 

που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές 

τους  ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού 

συµβουλίου είναι ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δηµοτικοί ή κοινοτικοί 

σύµβουλοι και δηµότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού 

προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 

ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των 

εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από 

δέκα (10) εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση 

των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από  τότε που θα 

αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού  

συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Εάν τα 

µέλη  του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον 

από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Είναι 

δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο 

της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει συµβούλους, δηµότες ή 

κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, 

µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις 

περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαµερίσµατος  

ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό  

συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο,  ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται 

και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου. 

Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται 

µε την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την 

εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

µπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση 

δηµοτικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων 

τους.  

Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. 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.» 
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 Σύµφωνα µε  την παρ. 1 του άρθρου 229 ¨Εκλογή και θητεία των µελών των 

διοικητικών συµβουλίων¨ του Ν.3463/2006 «Η εκλογή των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε  κάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση 

των νέων µελών. Μέσα σε έναν µήνα από την εγκατάσταση  των δηµοτικών και 

κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν µήνα από τη λήξη της  θητείας των 

µελών του διοικητικού συµβουλίου, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο  συνεδριάζει και 

εκλέγει µε φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού  των 

µελών του τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κάθε ιδρύµατος. Κατά τα λοιπά  

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109». 

Με την υπ’ αριθµ. 55/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 963/Β΄/24-5-11, συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισµού µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ», 

σύµφωνα µε την οποία το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη, ως εξής:  

- τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο, ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας   

- δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον ορίζεται από 

τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου 

- τρία (3) µέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου 

- δύο (2) µέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις 

απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.  

- ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων  

Με την υπ’ αριθµ. 303/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 385/Β΄/19-2-13, τροποποιήθηκε η ονοµασία του Ν.Π.∆.∆., 

συγκεκριµένα απαλείφτηκε από την ονοµασία του η φράση «και Αθλητισµού».    

Υπενθυµίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα 

Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων 

διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.., 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 ∆ήµο ή την Κοινότητα µελών (άρθρο 6, παρ 1, 

εδ.β, Ν 2839/2000).  

Με το άρθρο 242 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού 

προσώπου  επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση 

του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, όταν ο οικονοµικός απολογισµός του  

προηγούµενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 Ε). Το ύψος των 

ΑΔΑ: ΨΩΔΡΩΡΠ-Ζ53



 5 

εξόδων παράστασης καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας  

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από γνώµη της 

Κεντρικής  Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν µπορούν να 

υπερβαίνουν το  πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου ∆ηµάρχου ή 

Προέδρου της Κοινότητας.  

2. Στον πρόεδρο και στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού 

προσώπου, εκτός από  τον δήµαρχο, τον αντιδήµαρχο, τον πρόεδρο του δηµοτικού 

συµβουλίου και τον πρόεδρο της  Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζηµίωση 

για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3)  συνεδριάσεις το µήνα, ύστερα από απόφαση 

του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Το ύψος  της αποζηµίωσης για κάθε 

συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των µηνιαίων εξόδων  παράστασης των 

δηµάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο  

αντιπρόεδρος λαµβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζηµίωση για τη 

συµµετοχή τους  στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου.» 

Επίσης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 20585/10.04.2007 η οποία δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟ∆∆, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 242 του 

Ν.3463/06 καθορίζονται τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου διοικητικού 

συµβουλίου Ν.Π.∆.∆. µε οικονοµικό απολογισµό άνω των 300.000 ευρώ ως εξής: 

 

Συνολικά έσοδα ιδρύµατος/νπδδ, 

βάσει οικονοµικού απολογισµού 

προηγούµενου έτους  

(ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και 

αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου 

ιδρύµατος/νπδδ  

(ευρώ) 

από έως προέδρου αντιπροέδρου 

300.001 1.000.000 από 600 έως 1.000 από 240 έως 400 

1.000.001 3.000.000 από 800 έως 1.200 από 320 έως 480 

3.000.001 5.000.000 από 1.000 έως 1.400 από 400 έως 560 

5.000.001 και άνω από 1.600 έως 2.400 από 640 έως 960 

 

Ο αντιπρόεδρος λαµβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό µέχρι 40% των εξόδων 

παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συµβουλίου. 

Στην περίπτωση νεοσύστατων δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων/νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, που δεν διαθέτουν απολογιστικά στοιχεία προηγούµενου 

έτους, τα εν λόγω έξοδα παράστασης υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, βάσει των 
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συνολικών εσόδων των ανωτέρω νοµικών προσώπων, όπως αυτά απεικονίζονται στον 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά την έγκριση 

του πρώτου απολογισµού τους, τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς το ύψος 

των εξόδων παράστασης σε σχέση µε τα αρχικώς υπολογισθέντα, συµψηφίζονται µε 

αυτά που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόµενο οικονοµικό έτος.» 

Σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.5α του Ν. 4093/2012, από 1.1.2013, οι 

αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των 

∆ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, ∆ιευθυνόντων Συµβούλων, 

καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ∆ήµων και των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών 

Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των 

Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου, 

µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).  

Σύµφωνα µε τις Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.1 Πράξεις 260/2014 και 277/2014, η απόφαση του 

δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζονται τα έξοδα παράστασης που 

λαµβάνουν µηνιαίως, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των διοικητικών συµβουλίων των 

δηµοτικών ιδρυµάτων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, η οποία εκδίδεται 

και αφορά κάθε έτος, µε βάση τον οικονοµικό απολογισµό του προηγούµενου έτους, 

επιτρεπτώς ανατρέχει στην έναρξη του οικονοµικού έτους χωρίς να  ανακύπτει θέµα 

ανεπίτρεπτης αναδροµικής ισχύος της απόφασης αυτής. 

Επειδή, ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους του Ν.Π.∆.∆. «ΕΥ 

ΖΗΝ» υπερβαίνει τα 300.000 €, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δικαιούνται καταβολής εξόδων παράστασης.  

Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουµε για τον ορισµό των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.  «ΕΥ ΖΗΝ» και για τον καθορισµό των εξόδων 

παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και  

• την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 

• τα άρθρα 229,  240 και 242 του Ν. 3463/06, όπως ισχύουν  

• το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 

• την εγκύκλιο 8/26.1.2007 του ΥΠ.ΕΣ. 

• την αριθ. 55/2011  απόφαση του ∆Σ περί σύστασης του Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ» 
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•  την αριθ. 303/2012  απόφαση του ∆Σ περί τροποποίησης της συστατικής πράξης 

του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία ¨ΕΥ ΖΗΝ» 

• το υπ΄αριθµ. 188/21.3.2017 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ» 

• την υπ’ αριθµ. 20585/10.04.2007 (ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟ∆∆) Κ.Υ.Α. 

• το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.5α του Ν. 4093/2012 

• τις Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.1 Πράξεις 260/2014 και 277/2014 

• το γεγονός ότι ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους του Ν.Π.∆.∆. 

«ΕΥ ΖΗΝ» υπερβαίνει τα 300.000 € 

Αποφασίζει  

Α. Οµόφωνα Τον ορισµό των παρακάτω µελών του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου 

∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ», 

ως εξής:  

1. Γιώγα ∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο (πλειοψηφίας),  

2. Αικατερίνη Ζδρου µε αναπληρώτρια την Κατσάρα – Βλάχου Μαρία ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι (πλειοψηφίας),  

3. ∆ασκάλου Χρήστο µε αναπληρωτή τον Μιχαήλ Φουνταλή ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

(µειοψηφίας),  

4. ∆αλκαλίτση Μαρία, µε αναπληρωτή τον Μασλίγκα ∆ηµήτριο δηµότες (χρήστες 

των υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆.) 

5. ∆ραγούµης Σωτήριος, µε αναπληρωτή τον Λαζάρου Παντελή δηµότες (χρήστες 

των υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆.) 

6. Ροκά Μαλαµατή, µε αναπληρώτρια την Χατζηγεωργούδη Ευδοξία δηµότες 

(χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆.) 

7. Βλαδίκα Ελισάβετ µε αναπληρώτρια τη Γούλιου Ευαγγελία δηµότες (κάτοχοι 

επαγγελµατικής εµπειρίας πάνω στο αντικείµενο του νοµικού προσώπου 

δηµοσίου δικαίου) 

8. Πέρρου Μαρία µε αναπληρωτή τον Καραθάνο ∆ηµήτριο δηµότες (κάτοχοι 

επαγγελµατικής εµπειρίας πάνω στο αντικείµενο του νοµικού προσώπου 

δηµοσίου δικαίου) 

9. Γκουλέτσα Σταµατία µε αναπληρωτή τον Νικολάου ∆ηµήτριο  εκπρόσωποι 

εργαζοµένων Ν.Π.∆.∆.  

Πρόεδρος του νοµικού προσώπου ορίζεται ο κ. Γιώγας ∆ηµήτριος. Αντιπρόεδρος 

ορίζεται ο  κ. ∆ασκάλου Χρήστος.  

Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  
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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. 

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει µε την εγκατάσταση του 

νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Β. Κατά πλειοψηφία Καθορίζει τα Μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΕΥ ΖΗΝ» για το έτος 2017 ως 

εξής: 

1. Ποσό εξακόσια  ευρώ (600,00 €) ως έξοδα παράστασης Προέδρου 

2. Ποσό διακόσια σαράντα ευρώ (240,00 €) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη του δεύτερου µέρους της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  96/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  12.4.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Ν.Π.∆.∆. «ΕΥ ΖΗΝ» κα Αικ. Γκίνη 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

          - Οριζόµενα µέλη 
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