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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 22ης / 17 Σεπτεμβρίου 2019 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Ορισμός  Προέδρων και μελών  Διοικητικών Συμβουλίων 
στα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου 
Καβάλας»

Αριθ. Αποφάσεως 465/2019 

ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.            ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                                                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄ συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, 
ύστερα από την από 12 Σεπτεμβρίου 2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ    Σ  Υ  Μ  Β  Ο  Υ  Λ  Ο  Ι 

Βακιρτζή Σαΐα, Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βέρρος Αριστείδης, Βογιατζής Δημήτριος, 
Βογιατζίδης Νικόλαος, Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Δρακονάκη 
Ευαγγελία, Δράκος Χαράλαμπος, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Ιωσηφίδου 
Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλπακίδης Θεμιστοκλής, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος 
Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης 
Απόστολος, Μουρτασάγας Νικόλαος, Μούτλιας Ιωάννης, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος 
Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς 
Λεωνίδας, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, Προμούσας Ιωάννης, Σταυρίδης Κυριάκος, 
Τελίδης Περικλής, Τσανάκα Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χρόνης 
Απόστολος,   

Αν και κλήθηκαν νόμιμα όλοι οι κ.κ. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, παρευρέθησαν οι:  

  
Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 22/2019 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Προυσαεύς Σπυρίδων, 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:                                   
Απεχώρησαν: στην 463 Α.Δ.Σ. ο κ.  Σωτηριάδης Σωτήριος,      
Επανήλθαν:     
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης Θεόδωρος (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 
3852/2010).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα: «Ορισμός  Προέδρων και μελών  Διοικητικών 
Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου Καβάλας», ανέγνωσε την υπ’ 
αριθ. 28337/2019 εισήγηση του κ. Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

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».

 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 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».

 Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.1940/2-2-2018 (ΦΕΚ 310/Β) Υπουργική Απόφαση, 
τροποποιήθηκε η αριθμ. 8440/2011(Β’318) Υπουργική Απόφαση  του Υ.Π.Ε.Σ. «Καθορισμός 
λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», ως ακολούθως: 
« 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών 1. Οι σχολικές 
επιτροπές που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 3852/ 2010, 
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όπως ισχύει, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, 
οριζόμενο με τους αναπληρωτές του κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 
3463/2006, όπως ισχύει. Μεταξύ των μελών αυτών ορίζονται υποχρεωτικά: - Τουλάχιστον ένας 
διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. - Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν έως πέντε σχολικές μονάδες. -- 
Τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, για τις σχολικές επιτροπές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν περισσότερες των 
πέντε σχολικές μονάδες, μεριμνώντας για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους στο διοικητικό 
συμβούλιο, μέχρι και την συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών».

 Ακολούθως κατά τις διατάξεις των παρ. 1-2-3 &4 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 : « 1. 
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 ή της 
Κοινότητας, 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. Στην περίπτωση των αιρετών  μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

2. 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.

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της  
θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού  αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση 
του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του οργάνου  που τους πρότεινε.

4. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον  
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης  
προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού  καθορίζονται 
τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής  δεν μπορεί να ορισθεί 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου. 

 Ειδικότερα για τη συγκρότηση των  Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης όπου ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191,Α’) που 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134, Α’) και 
ισχύουν: «1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται 
από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς 
εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος 
συνδυασμού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική 
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο 
των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε 
γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή 
μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο 
καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση 
της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του 
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διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου.»

 Επίσης, για τις ΔΕΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.1069/80 
«μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να είναι συγγενείς μεταξύ των εξ’αίματος ή αγχιστείας 
μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ουδέ να είναι εφ’οιανδήποτε μορφήν εργολάβοι ή 
προμηθευταί της επιχείρησης ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχείρησης».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ορίσετε Προέδρους και μέλη (τακτικά και 
αναπληρωματικά) για τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου Καβάλας, ήτοι: 

1. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή 
Καβάλας»

2. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας»
3. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
4.  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
5. Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας, 

‘’ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ’’»
6. Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας,  

«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
7. Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας  

«Δ.Ε.Υ.Α.Κ».

Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ. Ποτόλιας λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από τη 
πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι το ζήτημα των νομικών προσώπων δε βρίσκεται στα πρόσωπα που θα 
επιλεγούν για να τα διοικήσουν, αλλά στη πολιτική που θα εφαρμόσουν. Δεν ενδιαφέρει τους δημότες 
με ποιο πρόεδρο και ΔΣ θα πληρώνουν αυξημένα τροφεία στους παιδικούς, δυσβάσταχτα δίδακτρα στο 
ωδείο, αυξημένες ανταποδοτικές υπηρεσίες στα απορρίμματα και τη ΔΕΥΑΚ. Επί αυτού του θέματος, 
της πολιτικής δηλαδή που θα ασκήσουν στα νομικά πρόσωπα, οι άλλες παρατάξεις δε λένε κουβέντα, 
συμφωνούν στη φορομπηχτική πολιτική σε βάρος της τσέπης των δημοτών. Το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι η μοιρασιά των "θέσεων" στα ΔΣ. Ο νόμος που ορίζει τη σύνθεση των ΔΣ κατά την 
άποψή μας είναι σαφής. Ορίζει την πλειοψηφία των ΔΣ, όχι βάση της λαϊκής βούλησης αλλά  ελέω 
εκλογικού νόμου, στη παράταξη του Δημάρχου κατά τα 3/5 και κατά τα 2/5 στην αντιπολίτευση. Βέβαια 
η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ για να μπορεί να νομοθετήσει υπέρ μιας πλαστής πλειοψηφίας στα ΔΣ, 
βρήκε το έδαφος στρωμένο από τη προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία επίσης νομοθέτησε 
για την επιλογή του Δημάρχου όχι σύμφωνα με τη λαϊκή βούληση, αλλά η επιλογή να γίνεται ελέω 
εκλογικού νόμου (δεύτερη Κυριακή). Αν δεν υπήρχε το έδαφος από την προηγούμενη κυβέρνηση δε θα 
μπορούσε η σημερινή να διορίζει πλαστές πλειοψηφίες στα ΔΣ. Άλλωστε αυτό συμβαίνει με όλη τη 
πολιτική που ασκεί σήμερα η ΝΔ, συνεχίζει εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ότι αφορά τον ορισμό 
των 2/5 από την αντιπολίτευση. Επειδή η αντιπολίτευση είναι πολυχρωματική και επειδή όλες οι άλλες 
παρατάξεις συμφωνούν στην ουσία με την ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική του Δήμου, ανεξάρτητα από 
ποια παράταξη βρίσκεται στη διοίκησή του, δηλώνουμε ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία σύσκεψη με 
τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης για τον ορισμό-κατανομή των θέσεων στα ΔΣ. 
Δηλώνουμε ότι η κατανομή των θέσεων να γίνει σε όλες τις παρατάξεις, εκτός της Χρυσής Αυγής, 
ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη».

Η κ. Ιωσηφίδου λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «επειδή τα μέλη πρέπει να είναι υποψήφιοι 
από το συνδυασμό που εξελέγη ο Δήμαρχος και επειδή εγώ δεν τους γνωρίζω τους υποψήφιους, 
διατηρώ επιφυλάξεις».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 
του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019) καταργήθηκε η παρ.1 του άρθρου 
91 του Ν.4555//2018, την εγκύκλιο 102/63900/13-09-19 του ΥΠ.ΕΣ. και την ανωτέρω εισήγηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας»,  αποτελούμενο από 
τους κατωτέρω:

1. τον Φιλιππίδη Γεώργιο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ταχιρίδη Χρήστο.
2. την Καγιάννη Θεοδώρα – Δώρα τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρκάκη 

Αικατερίνη.
3. τον Λυκουρίνο Απόστολο τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αλεξιάδου – 

Πουλοπούλου Βασιλική.
4. την Ρίζου Μαριάννα τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Καβακοπούλου Αικατερίνη.
5. την Χατζηφραντζή Ανθή τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Τσιμενίδου Βασιλική.
6. την Παπαθανασίου Νικολέττα τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελιστή Ντίνα. 
7. την Νάτση Βασιλική τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια  την Αλμπάνη Φραγκίσκη 

(Φρύνη).
8. τον Χατζηδημητρίου Νικόλαο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευθυμιάδη Φίλιππο.
9. την Φραντζεσκάκη Μαρία Δημοτική Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την 

Ευστρατίου Τερψιθέα.
10. τον Προμούσα Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον 

Τουλκίδη Δημοσθένη.
11. τον Γουνελά Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μούτλια 

Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο.
12. τον Μακρογιάννη Ευθύμιο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σοφιανόπουλο Σταμάτη.
13. την Χατζηκαμάρη Μαρία τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σάρρου Ευγενία. 
14. την Παναγιωτίδου Αθηνά εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου 

τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Τριάδα Λαφτσή.

Ορίζει, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή», τον Ξουλόγη Φιλήμονα με αναπληρωτή τον 
Σαλτσίδη Θεοχάρη.

Β. Ορίζει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας»,  αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

Ορίζει, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό 
Ωδείο Καβάλας», τον Χαρπαντίδη Κοσμά με αναπληρώτρια την Πουλοπούλου – Αλεξιάδου 
Βασιλική.
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1. τον Πεφάνη Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρκάκη 
Αικατερίνη.
2. την Μεϊτανίδου Άννα τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπάρμπα Κυριακή.
3. την Νεοχωρίτου Σοφία τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελιστή Ντίνα.
4. τον Μαυρίδη Χρήστο τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μεταξά Ιωάννα.
5. τον Χαβιαρόπουλο Παύλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσουμπάκη Θεμιστοκλή.
6.  τον Κακάρα Ιωάννη τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπέη Σωτήριο.
7. τον Μυτακίδη Στέφανο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Σωτήριο Δημοτικό 
Σύμβουλο.
8. τον Νικολαΐδη Αχιλλέα τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κουταλιάγκα Αναστασία. 
9. τον Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή  τον Παναγιωτίδη Χαράλαμπο.
10. την Κεϊσίδου Σοφία τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Δέσποινα.



Γ. Ορίζει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτική Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Καβάλας με την επωνυμία «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας»,  αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

1. τον Πεφάνη Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βακιρτζή 
Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο.
2. την Κωνσταντινίδου Μαριέλλα τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δρόσου – Κακαγιάννη 
Μαριάννα.
3. την Ζαχαριάδου Ζωή τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπάρμπα Κυριακή.
4. τον Κατιώνη Κωνσταντίνο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παπάζογλου Παναγιώτη.
5. τον Πούλια Κωνσταντίνο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παραπέρογλου Χαράλαμπο.
6. την Πρασσά – Χιώτη Κυριακή τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσουρουκίδη Αναστάσιο.
7. τον Καρασαββίδη Ελευθέριο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τσοτσόπουλο Γεώργιο.
8. τον Ταρασίδη Ευρυπίδη  τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταγγίδη Διαμαντή.
9. την Σοφιανίδου Ελένη τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαυρίδου Δέσποινα. 
10. εκπρόσωπος της Σ.Φ.Γ.Τ. τακτικό μέλος, με αναπληρωτή.

Ορίζει, Πρόεδρο της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας με την 
επωνυμία «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας», τον Μποζούδη Σωκράτη με αναπληρώτρια την Κουρβούλη 
Χριστίνα.
 

Δ. Ορίζει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας με 
την επωνυμία «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

1. τον Αγγελίδη Παναγιώτης τακτικό μέλος,  με αναπληρωτή τον Τσιτσιλικάκη Χρήστο.
2. τον Παπαδόπουλο Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μουμτσάκη 
Απόστολο Δημοτικό Σύμβουλο.
3. τον Βακιρτζή Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πεφάνη 
Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο.
4. την Χριστοφόρου Ελίνα-Αικατερίνη-Ελένη τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Συμεωνίδου 
Ελπίδα.
5. τον Μαδυτινό Δημήτριο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πιπιλιαγκόπουλο Μιχάλη..
6. την Ιωσηφίδου Αναστασία Δημοτική Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Προμούσα 
Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο.
7. τον Μαυρίδη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κουνάκο 
Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο.
8. τον Βογιατζίδη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καλπακίδη 
Θεμιστοκλή Δημοτικό Σύμβουλο.
9. εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας τακτικό μέλος,  με αναπληρωτή.
10. εκπρόσωπος των εργαζομένων της Επιχείρησης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 

Ορίζει, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας με την επωνυμία 
«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», τον Σαρηγιαννίδη Λάζαρο με αναπληρωτή τον Καπετάνιο Κωνσταντίνο.

Ε. Ορίζει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)»,  
αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

1. τον Σταυρίδη Κυριάκο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μουμτσάκη 
Απόστολο Δημοτικό Σύμβουλο.
2. τον Ιακωβίδη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βακιρτζή 
Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο.
3. τον Παπαδόπουλο Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παππά 
Λεωνίδα Δημοτικό Σύμβουλο.
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4. τον Μιχαηλίδη Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πεφάνη 
Κωνσταντίνο Δημοτικό Σύμβουλο.
5. την Φραντζεσκάκη Μαρία Δημοτική Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δρακονάκη 
Ευαγγελία Δημοτική Σύμβουλο.
6. τον Λαζαρίδη Σωτήριο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιγνατιάδη 
Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο.
7. την Κουρβούλη Χριστίνα τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ζαγοράκη Έλενα.
8. τον Αλμυρό Φάνη τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ζεϊμπέκη Αλέξανδρο.
9. εκπρόσωπος του Διεθνούς Πανεπιστημίου τακτικό μέλος, με αναπληρωτή.
10. εκπρόσωπος των εργαζομένων της Επιχείρησης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή

Ορίζει, Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)», τον 
Χρόνη Απόστολο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον Μουριάδη Θεόδωρο Δήμαρχο. 

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

 Κωνσταντίνος Πεφάνης
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