
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                 
                                                                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
    Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2014 από  24/9/2014.
    Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο 
Δημαρχείο ,  Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18,  σήμερα την  24η  του 
μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους  2014,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  19 :00 
μ.  μ,  συνήλθε  σε  Δημόσια  Τακτική  Συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου 
Διρφύων  -   Μεσσαπίων,  ύστερα  από  την  αριθ.  πρωτ.  16595/18-9-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου και  επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο,  στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καθώς και στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά  στον καθένα,  με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα 
που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.
    Πριν  από την έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόμιμη 
απαρτία, γιατί σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη, δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.  ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3.  ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.  ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5.  ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6.  ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.  ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.  ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
9.  ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11.  ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
12.  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14.  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15.  ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16.  ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17.  ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
18.  ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19.  ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.  ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
21.  ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
22.  ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
23.  ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24.  ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25.  ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
26.  ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
27.  ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Γεώργιος Ψαθάς  και ο δημοτικός υπάλληλος 
Γιαπλές Νικόλαος  για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης,  ως έκτακτο και κατεπείγον, 
το παρακάτω θέμα:   
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Ανανέωση των Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών  Λαϊκών Αγορών»
  Το Δημοτικό  Συμβούλιο, ομόφωνα,  αποφάσισε την συζήτηση του ανωτέρω έκτακτου και 
κατεπείγοντος θέματος, λόγω του χρονικού περιορισμού που υπάρχει για την  εξέταση του 
θέματος και την άμεση λήψη απόφασης επί του θέματος.  
  Μετά την συζήτηση και την  ψήφιση του 1ου θέματος , αποχώρησε από την συνεδρίαση το 
μέλος του Συμβουλίου κος Αντώνιος Μπαζώτης .
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
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ΘΕΜΑ 1Ο                                                              ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144 / 2014

«Περί ορισμού μελών για την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία: ΄΄ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη 
Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)΄΄»

  Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«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.
   Με την παρ. 1, εδάφ. β, του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας»,  ορίζεται  ότι:  «1.  α).....  β)  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». 
    Με την υπ’ αριθμ. 59/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων - 
Μεσσαπίων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1294 / τ. Β’ /16.06.2011, συστήθηκε το 
ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία: ΄΄ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων 
– Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)΄΄
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   Η  Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ), 
διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές ) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο, και το οποίο αποτελείται 
από τους κάτωθι: 
- Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο ως Πρόεδρο.
- Πέντε (5) δημοτικοί  σύμβουλοι  εκ των οποίων οι  δύο (2) ορίζονται  από την 
μειοψηφία.
- Τέσσερις (4) δημότες, οι οποίοι να έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 
δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς και τις δράσεις  του Νομικού 
Προσώπου.
-   Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, που υποδεικνύεται από την συνέλευση 
των  εργαζομένων , όταν το ΝΠΔΔ  θα απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) 
υπαλλήλους.
-   Μέχρι να συμπληρώσει δέκα εργαζόμενους το ΝΠΔΔ και προκειμένου να είναι 
πάντα 11μελές το Δ.Σ , θα συμμετέχει ακόμη ένας (1) δημότης , ο οποίος θα έχει 
πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΝΠΔΔ. 
       Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις 
κείμενες διατάξεις νόμων που αναφέρονται στην εισήγηση και μετά από ανταλλαγή 
απόψεων.
     
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   

   1). Ορίζει  το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου 
με  την  επωνυμία  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΔΙΡΦΥΩΝ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ.)  ως εξής:
1). Μύταλα – Τζεράνη Ευαγγελία , Δημοτική  Σύμβουλος ( από την  πλειοψηφία 
Δ.Σ)   με  αναπληρωματικό  το  Δημοτικό  Σύμβουλο  Ντούρμα  Σπύρο  (από  την 
πλειοψηφία Δ.Σ) .
2).  Σπαθής  Αντώνιος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  (από  την  πλειοψηφία)    με 
αναπληρωματικό  το  Δημοτικό  Σύμβουλο  Κοντογιάννη  Δημήτριο  (  από  την 
πλειοψηφία).
3).  Βασιλείου  Μαρία ,  Δημοτική  Σύμβουλος (  από την  πλειοψηφία  Δ.Σ)   με 
αναπληρωματικό  το  Δημοτικό  Σύμβουλο  Καλαβρή  Κωνσταντίνο   (από  την 
πλειοψηφία Δ.Σ) .
4).  Μιχελής  Αντώνιος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  (από  την  πλειοψηφία)    με 
αναπληρωματικό  το  Δημοτικό  Σύμβουλο  Μουρτζιλάκη  Στέργιο   (  από  την 
πλειοψηφία).
5).  Λαφαζάνης  Γεώργιος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  (  από  την  μειοψηφία)  με 
αναπληρωματικό  μέλος  το  Δημοτικό  Σύμβουλο  Κουλοχέρη  Ανδρέα  (  από  την 
μειοψηφία).
6).  Καμαριώτης  Νικόλαος  ,  Δημοτικός  Σύμβουλος  (  από  την  μειοψηφία)  με 
αναπληρωματικό  μέλος  τη  Δημοτική  Σύμβουλο  Τζάθα  Γεωργία  (  από  την 
μειοψηφία).
7).   Κατσίκα  –  Λαφαζάνη  Ανθούλα,  δημότισσα  με  αναπληρωματικό  μέλος  το 
δημότη Καραγκούνη Κωνσταντίνο.
8).   Στούπας  Κωνσταντίνος,  δημότης  με  αναπληρωματικό  μέλος  τη  δημότισσα 
Νταντή Αικατερίνη.
9)  Μακρής  Παναγιώτης,  δημότης  με  αναπληρωματικό  μέλος  τη  δημότισσα 
Καραχάλιου Μαρία
10).  Διακουμή  –  Κούρνη  Ευαγγελία,  δημότισσα  με  αναπληρωματικό  μέλος  το 
δημότη Γκίκα Νικόλαο.
11).  Λεοντής Δημήτριος, δημότης με αναπληρωματικό μέλος το δημότη Βουρδάνο 
Αντώνιο ( το ΝΠΔΔ  δεν απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) υπαλλήλους).
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  2).  Ορίζει  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ανωτέρω  Νομικού 
Προσώπου,  την   Μύταλα  –  Τζεράνη  Ευαγγελία  και  Αντιπρόεδρο τον  Δημήτριο 
Λεοντή.
       Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
   Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθμό  144 /2014.
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο 
Νόμος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων          Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων -  Μεσσαπίων
     Ελευθέριος Μυλωνάς 
           (υπογραφή)                                                     (ακολουθούν   υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ψαχνά, 25 /9/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Ελευθέριος Μυλωνάς
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