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ΘΕΜΑ:    Ορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία « 
Νομικό Πρόσωπο Δήμου 
Δράμας»   

      Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 27796/19-09-2019  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, η οποία απεστάλη με email, γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς, 

δημοσιεύθηκε νόμιμα και παραδόθηκε κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

74 του Ν. 4555/2018. 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, 

βρέθηκαν παρόντες 30 Σύμβουλοι: 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Μουρβετίδης 

2) Χατζηγιάννης 

3) Τάσσου 

4) Παναγιωτίδης 

5) Χαραλαμπίδης 

6) Τόλιου Δάντζερα 

7) Καψημάλης 

8) Κυριακίδης 

9) Δερματίδης 

10) Εφραιμίδης 

11) Δεμερτζής 

12) Καλλινικίδης 

 

                    

 

  

Μιχαήλ 

Αναστάσιος 

Μιχαήλ 

Αλέξανδρος 

Ανδρέας 

Αναστασία 

Ιωάννης 

Χρήστος 

Ανέστης 

Ιωάννης 

Γεώργιος 

Ελευθέριος 

 

 

13) Χαρακίδης 

14) Μλεκάνης 

15) Κιοσσές 

16) Σιδερά 

17) Μυστακίδης 

18) Νικολαϊδης 

19) Καλαϊτζίδης 

20) Αποστολίδης  

21) Χρυσοχοϊδης 

22) Ιωαννίδης 

23) Παπαδόπουλος 

24) Κιόρτεβε 

25) Γεωργιάδης 

26) Μουχτάρης 

27) Ηλιόπουλος 

28) Χατζηιωάννου 

29) Μήτρου  

30) Καλαϊδόπουλος 

    

Κυριάκος 

Μιχαήλ 

Χρήστος 

Χρυσή 

Ιωάννης 

Φώτιος 

Κωνσταντίνος 

Κυριάκος 

Ελευθέριος 

Δημήτριος 

Αχιλλεύς 

Παρθένα 

Γερβάσιος 

Γεώργιος 

Στέργιος 

Χαρίκλεια 

Γεώργιος 

Κοσμάς 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ευθυμιάδης Ιωακείμ, 2) Μελισσινός Στυλιανός, 3) Τσιαμπούσης Αλέξανδρος  

  Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Δήμαρχος Δράμας καθώς και ο  ΓΓ Δήμου Δράμας  

Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου Δ. Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. 

πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης καθώς και στο έκτακτο. 
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Ο δημοτικός σύμβουλος Ευθυμιάδης Ιωακείμ, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρακίδης Κυριάκος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 50ου 

τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 32ου τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μελισσινός Στυλιανός, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου 

τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Χρήστος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 48ου 

τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, προσήλθε μετά την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου 

τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Αχιλλέας, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 32ου 

τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργιάδης Γερβάσιος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 32ου 

τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουχτάρης Γεώργιος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 30ου 

τακτικού. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 32ου τακτικού. 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
1) Δράμας:                Αθανασιάδου Ευανθία  

2) Ξηροποτάμου:     Βούλτσιος Δημήτριος  

3) Χωριστής:            Ζαρόγλου Κων/νος 

4) Καλλιφύτου:        Παπαδόπουλος Χρήστος 

5) Καλού Αγρού:      Παναγιώτογλου Γεώργιος 

6) Μαυροβάτου:       Συμεωνίδης Ανέστης 

7) Μικροχωρίου:      Ζορπίδης Ισαάκ 

8) Νικοτσάρα:           Τζάφος Χρήστος 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
1) Κουδουνίων:        Κοτσαμπάσης Μιχαήλ 

2) Μοναστηρακίου:  Κουσίνα Κωνσταντίνα 

3) Μυλοποτάμου:      Παντελίδου Ελένη 

4) Σιδηρονέρου:        Γραμματικού Δημήτριος 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
1) Μακρυπλαγίου:     Κομάτογλου Νικόλαος 

2) Σκαλωτής    :          Σαλωνίδης Θεόδωρος 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
1) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

 
 

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Μοναστηρακίου και Μυλοποτάμου, προσήλθαν μετά την έναρξη 

της συνεδρίασης 
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  Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το 

με αριθμό 27787/19-9-19 έγγραφο του ΓΓ, που αφορά στον αφορά Ορισμό Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας»  , και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. 

      Στη συνέχεια ο κ.  πρόεδρος , αναφέρει ότι το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 

«Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων»: 1. Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου «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 Διοικητικού 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»  

 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη συστατική πράξη όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

572/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 442/τ.Β΄/25-2-2013), το 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας» 

διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής: 

Δέκα (10) μέλη που μπορεί να είναι ο Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού 

προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με 

το σκοπό του νομικού προσώπου, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία 

του δημοτικού συμβουλίου. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων. Μετά τον ορισμό των μελών, 

το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που ο Δήμαρχος έχει οριστεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο ως μέλος, αυτός καθίσταται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 

προσώπου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια αντίστοιχη με την 

προβλεπόμενη από το νόμο θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στον ορισμό των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου. Με την ίδια 

απόφαση θα πρέπει να οριστεί και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

  Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α’/9-8- 2019) καταργήθηκε η παρ.1 του άρθρο 91 του Ν.4555//2018 (Πρόγραμμα 
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Κλεισθένης), όπου σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των 

νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους, ισχύουν τα εξής: «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». 

 

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 102/63900/13-9-2019 εγκύκλιο του Υφυπουργού 

Εσωτερικών: «Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο 

συγκροτεί το ΔΣ του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών 

και δημοτών) από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην 

ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο ex officio 

οριζόμενος στα δημοτικά λιμενικά ταμεία ως προαναφέρθηκε, οι οποίοι ωστόσο 

συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας 

αναλογίας 

 Τέλος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 6 παρ 1β’ του ν.2839/2006 « 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.» 

 Το Νομικό Πρόσωπο με το ως άνω σχετικό έγγραφό του μας γνωστοποιεί ότι ως 

εκπρόσωπος των εργαζομένων - προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου – προτείνεται η κα. Οικονόμου Στυλιανή με αναπληρώτρια 

την κα Τσερκέζη Πανδώρα  

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες» 

       

Ο δημοτικός σύμβουλος Τάσσου Μιχαήλ, τοποθετήθηκε επί του θέματος, παρουσιάζοντας και 

σχολιάζοντας την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο του Νόμου 4623/2019– ρυθμίσεις του ΥΠ.ΕΣ. 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το 

άρθρο 6 αυτής « Με το άρθρο 6 εισάγονται ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών 

συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων 

των ΔΕΥΑ…..» θ, η πλειοψηφία των 3/5 προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο 

Δήμαρχος, για να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του 

 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Χαρακίδης Κυριάκος και τα μέλη της παράταξης «πόλη + ζωή»,  

πρότειναν ως τακτικά μέλη: 1) την Σιδερά Χρυσή με αναπληρωτή της, τον Νικολαΐδη Φώτιο 

     

 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος και τα μέλη της παράταξης «πρότζεκτ 

Δράμα 2020», , πρότειναν ως τακτικά μέλη τον Παπαδόπουλο Αχιλλέα και την Γεωργιάδου 

Χριστιάνα με αναπληρωτές τους, την Κρουσόβαλη Μαρία και τον Αράπογλου Ευάγγελο 

αντίστοιχα 

 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, πρότεινε ως τακτικό μέλος τον ίδιο με 

αναπληρωτή του, τον Δημητριάδη Κων/νο    

 

   Η πρόταση του κ. Δημάρχου για τα μέλη του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία « Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας»  , έχει όπως παρακάτω: 

 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Δερματίδης Ανέστης  δημοτικός 

σύμβουλος, ως Πρόεδρος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος, δημοτικός 

σύμβουλος 
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2.  Καρυοφυλλίδου Ζωή, , ως μέλος Κιουπτσίδου Αναστασία 

3.  Ψαρράς Γεώργιος, ως μέλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

4.  Βασιλείου Αναστασία, ως μέλος Γιάγκα Μαρία 

5.  Σαραλιώτου Νίκη, ως μέλος Κουτελίδου Ειρήνη 

6.  Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, ως μέλος Κυπαρίσσης Ιωάννη 

 

 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Χαρακίδης Κυριάκος και τα μέλη της παράταξης «πόλη + ζωή», 

πρότειναν ως Αντιπρόεδρο τον Παπαδόπουλου Αχιλλέα 

 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος και τα μέλη της παράταξης «πρότζεκτ 

Δράμα 2020», πρότειναν ως Αντιπρόεδρο τον Παπαδόπουλου Αχιλλέα 

 

  Ο Δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, πρότεινε ως Αντιπρόεδρο τον Παπαδόπουλου 

Αχιλλέα, αναφέροντας πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΝΠΔΔ αλλά, 

ψηφίζει το θέμα γιατί αφορά σοβαρές κοινωνικές δομές  

 

 

Η επιλογή του Αντιπροέδρου, Παπαδόπουλου Αχιλλέα , ψηφίστηκε ομόφωνα από το 

σύνολο των δημοτικών συμβούλων 

 

  Η τελικώς διαμορφούμενη πρόταση για τη συγκρότηση του ΔΣ της ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, έχει 

ως ακολούθως  :  

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Δερματίδης Ανέστης  δημοτικός 

σύμβουλος, ως Πρόεδρος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος, δημοτικός 

σύμβουλος 

2.  Καρυοφυλλίδου Ζωή, , ως μέλος Κιουπτσίδου Αναστασία 

3.  Ψαρράς Γεώργιος, ως μέλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

4.  Βασιλείου Αναστασία, ως μέλος Γιάγκα Μαρία 

5.  Σαραλιώτου Νίκη, ως μέλος Κουτελίδου Ειρήνη 

6.  Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, ως μέλος Κυπαρίσσης Ιωάννη 

7.  Σιδερά Χρυσή, δημοτική σύμβουλος, ως 

μέλος 

Νικολαΐδης Φώτιος, δημοτικός σύμβουλος 

8.  Παπαδόπουλος Αχιλλέας ως 

Αντιπρόεδρος 

Κρουσόβαλη Μαρία 

9.  Γεωργιάδου Χριστιάνα Αράπογλου Ευάγγελος 

10.  Μήτρου Γεώργιος Δημητριάδης Κωνσταντίνος 

11.  Οικονόμου Στυλιανή, εκπρόσωπος 

εργαζομένων 

Τσερκέζη Πανδώρα 

 

 

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.        

      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων 

   Έλαβε γνώση του εγγράφου της υπηρεσίας   

      Είδε τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/10, 4623/2019, της εγκ. 102/63900/13-09-2019  , 

του εγγράφου του ΓΓ και του 1692/2-9-19 του ΝΠΔΔ 

        
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α  
 

➢ Ορίζει τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», όπως παρακάτω: 
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  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Δερματίδης Ανέστης του Γεωργίου, ΑΟ 

265109 δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος του Νικολάου, ΑΖ 

390124, δημοτικός σύμβουλος 

2.  Καρυοφυλλίδου Ζωή του Βασιλείου, ΑΕ 

401756 , ως μέλος 

Κιουπτσίδου Αναστασία του Αλεξάνδρου, ΑΕ 

904130 

3.  Ψαρράς Γεώργιος του Χαριλάου, Χ 317948, 

ως μέλος 

Σιδηρόπουλος Δημήτριος του Κων/νου, ΑΝ 

735573 

4.  Βασιλείου Αναστασία του Ανδρέα, Χ 

821668, ως μέλος 

Γιάγκα Μαρία του Αντωνίου, ΑΒ 374347 

5.  Σαραλιώτου Νίκη του Γεωργίου, ΑΕ 

900716, ως μέλος 

Κουτελίδου Ειρήνη του Γεωργίου, ΑΕ 901259 

6.  Καλαϊδόπουλος Κοσμάς του 

Ευσταθίου, Χ 819436, ως μέλος 

Κυπαρίσσης Ιωάννης του Γεωργίου, ΑΝ 

764066 

7.  Σιδερά Χρυσή του Αγαθού, Χ 817875, 

δημοτική σύμβουλος, ως μέλος 

Νικολαΐδης Φώτιος, δημοτικός σύμβουλος 

8.  Παπαδόπουλος Αχιλλέας του Λαζάρου, 

ΑΗ 399021 ως Αντιπρόεδρος 

Κρουσόβαλη Μαρία του Στέργιου, ΑΗ 399666 

9.  Γεωργιάδου Χριστιάνα του Νικολάου, ΑΕ 

905839 

Αράπογλου Ευάγγελος του Βασιλείου, ΑΒ 

676365 

10.  Μήτρου Γεώργιος του Δημητρίου, ΑΗ 

395358 

Δημητριάδης Κωνσταντίνος του Αποστόλου, 

ΑΖ 399968 

11.  Οικονόμου Κυριακή Στυλιανή του 

Νικολάου, Χ 821734, εκπρόσωπος 

εργαζομένων 

Τσερκέζη Πανδώρα του Βασιλείου, ΑΕ 

901062 

 

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 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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