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Αριθµός Απόφασης: 52 
Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η  Μαρτίου 2017 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπό 
την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και µετά από την 5η/2017 
πρόσκληση, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 17/3/2017  
(αρ. 67 του Ν. 3852/2010) 
Παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαπίστωσε 
ότι σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 23 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και 
ειδικότερα: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            
1 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 12 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
2 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 13 ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3 ΑΝΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 14 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
5 ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
6 ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
7 ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
8 ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) 19 ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
9 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ 
10 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 21 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
11 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22 ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
  23 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3.  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
4.  ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Tο   ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 15ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε 
παρόντες 23 ∆ηµοτικούς   Συµβούλους   επί συνόλου 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών και Πρόεδρου - 
Αντιπροέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της  ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  
Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β). 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΦΩ6Θ-ΓΨ8
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σας θέτω υπόψη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών και  Οικονοµικών Υπηρεσιών που 

υπογράφει η   ∆ιευθύντρια της,  κ. Αθανασία Σιαπέρα  και αναφέρει: 

«Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 230/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας 
Βαρβάρας  συστάθηκε ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας µε το διακριτικό 
τίτλο ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1519/999 απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Αττικής και η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120/9.2.2010 τεύχος Β΄  
Σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στο άρθρο 255 του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, η 
επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται  από επτά µέλη που 
ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Από τα µέλη αυτά:    

• Τρία (3) µέλη τουλάχιστον θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 
από τα οποία  ένα (1) µέλος τουλάχιστον θα προέρχεται από τη µειοψηφία.  

• Ένα (1) µέλος θα είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην Επιχείρηση, εφόσον η 
Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενο 
από τη γενική  τους συνέλευση. Σε περίπτωση που οι απασχολούµενοι στην Επιχείρηση 
είναι λιγότεροι, αυξάνονται κατά ένα (1) τα µέλη που προέρχονται από τους δηµότες ή 
κατοίκους του δήµου µε εµπειρία και γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της 
επιχείρησης.  
• Ένα (1) µέλος θα  είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 
• Τα υπόλοιπα µέλη θα είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας  µε 

εµπειρία  και γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης.  
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης θα είναι διετής και θα λήγει πάντοτε µε 
τον ορισµό νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Σε κάθε περίπτωση η θητεία του θα λήγει το 
αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  είναι δυνατό να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται  µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για την αντικατάσταση του 
εκπροσώπου των εργαζοµένων και του εκπροσώπου του κοινωνικού φορέα απαιτείται 
σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε.  
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο». 

  Προτείνω ο Κοινωνικός φορέας να είναι ο Σύλλογος Κρητών  «Η 
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» η έδρα του οποίου είναι στο ∆ήµο  µας. Οι εκπρόσωποι του Κοινωνικού 
φορέα (τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη) στην ∆ΗΚΕΑΒ  θα µας κοινοποιηθούν και τότε θα 
συµπληρωθεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΚΕΑΒ  µε νέα απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  να αποφασίσει. 
Τ0 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη το άρθρο  255  του Ν. 3463/06 και µετά 
από διαλογική συζήτηση όπως αυτή  καταγράφηκε στα πρακτικά. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία µε δέκα οχτώ (18)  θετικές ψήφους  και πέντε (5)  αρνητικές 
ψήφους (κ.κ. Βασιλάκος Θ., Ανίσσας, Γιάγκας , Σωτηρόπουλος, και Φέγγη).  

Α. τον ορισµό των παρακάτω, ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας µε το διακριτικό τίτλο ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. 

ΑΔΑ: ΨΘ4ΦΩ6Θ-ΓΨ8
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1. κ. ΝΤΑΒΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ αιρετό εκπρόσωπο του ∆ήµου (πλειοψηφίας), µε 
αναπληρωτή του  την κ. ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ αιρετό εκπρόσωπο του ∆ήµου 
(πλειοψηφίας), 

2. κ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ αιρετό εκπρόσωπο του ∆ήµου (πλειοψηφίας), µε 
αναπληρωτή του την κ. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ αιρετό εκπρόσωπο του ∆ήµου 
(πλειοψηφίας), 

3. κ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ αιρετό εκπρόσωπο του ∆ήµου (µειοψηφίας), µε 
αναπληρωτή του τον κ. ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ αιρετό εκπρόσωπο του ∆ήµου 
(µειοψηφίας) 

4. κ. ΚΑΛΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ  δηµότης – κάτοικος, µε αναπληρωτή  της  την κ. 
ΒΙΟΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ  

5. κ. ΡΑ∆ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  δηµότης – κάτοικος, µε αναπληρωτή  του  τον κ. 
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

6. Ο Εκπρόσωπος του Κοινωνικού φορέα του Συλλόγου ΚΡΗΤΩΝ (Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ) µε 
αναπληρωτή του  θα συµπληρωθεί µόλις µας διαβιβαστεί το έγγραφό του συλλόγου. 

7. κα. Ανδρέου Παρασκευή τακτικό µέλος, εκπρόσωπος των εργαζοµένων της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.), µε αναπληρωτή της τον κ. 
Παπαγιάννη Ιωάννη. 
 

Μέχρι τον ορισµό των εκπροσώπων του Κοινωνικού φορέα, το διοικητικό συµβούλιο 
λειτουργεί µε τα υπόλοιπα µέλη του, αρκεί να µην είναι λιγότερα από τέσσερα (4),που 
χρειάζονται για την απαρτία των συνεδριάσεων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
παραίτησης κάποιου από τα τακτικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου µέχρι την 
αντικατάστασή του. 

 
Β. ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουντούρης Αντώνης, ως εκπρόσωπος της διοίκησης 

πρότεινε για: 
ΠΡΟΕ∆ΡΟ της ∆ΗΚΕΑΒ τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΝΤΑΒΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ µε 

αναπληρωτή του  την κ. ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  
και ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΑΓΑΠΗΤΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ µε αναπληρωτή 

του την κ. ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία µε δέκα οχτώ (18)  θετικές ψήφους  και πέντε (5)  αρνητικές 

ψήφους (κ.κ. Βασιλάκος Θ., Ανίσσας, Γιάγκας , Σωτηρόπουλος, και Φέγγη).  
Από τα παραπάνω µέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας µε το διακριτικό τίτλο ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. ορίζονται,  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ο κ ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ µε αναπληρωτή του  την κ. ΣΙΟΥΤΗ 

ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙ  
 
και  
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ µε αναπληρωτή του την κ. 
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 
  
 Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης ορίζεται σε δύο έτη (2) 
σύµφωνα µε τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης και θα λήγει πάντοτε µε τον 
ορισµό νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

ΑΔΑ: ΨΘ4ΦΩ6Θ-ΓΨ8
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 Σε κάθε περίπτωση η θητεία του θα λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την 
εγκατάσταση του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Αγία Βαρβάρα 23-3-2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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