
              

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14916/18-10-2019 

         --------   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 204/2019 

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της συστατικής πράξης και ορισμός διοικητικού συμβουλίου του 

Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) 

του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 12
ο
 πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

 

- Στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου, σήμερα την 

16
η 

Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 14372/11-10-2019 (ΑΔΑ: 

ΩΟΤΖΩΚ6-Β2Α) πρόσκληση της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

δημοσιεύσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο, επιδόθηκε στα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου που κατοικούν στην Διοικητική περιφέρεια του Δήμου με απόδειξη, 

στα υπόλοιπα μέλη έγινε τηλεφωνική ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις τους 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018). 

- Λόγω απουσίας της Προέδρου, την αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος (παρ. 2 του 

άρθρου 69 του Ν. 3852/2010). 

- Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος 

διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά [27] μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα 

παρακάτω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

1 Βλαστός Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος 13 Καλομοίρης Στυλιανός Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2 Χατζάκη – Φραγκάκη 

Ευαγγελία (Βάνα) 

Γραμματέας 14 Κασσάκης Γεώργιος -»- 

3 Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος 15 Κουρλετάκης Εμμανουήλ -»- 

4 Δραμουντάνη – Κουτεντάκη 

Όλγα 

-»- 16 Κουτράκη Φωτεινή -»- 

5 Σαμωνάκης Μιχαήλ -»- 17 Κριθινάκης Ηρακλής -»- 

6 Σμυρνάκης Εμμανουήλ -»- 18 Μερκουλίδης Γεώργιος -»- 

7 Βασιλάκης Ιωάννης Δημοτικός 

Σύμβουλος 

19 Μουρτζάκης Μιχαήλ -»- 

8 Δρακάκης Ιωάννης -»- 20 Πλεύρης Ευάγγελος -»- 

9 Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ -»- 21 Συμιανάκης Ιωάννης -»- 

10 Θεοδωρομανωλάκης 

Εμμανουήλ 

-»- 22 Φτυλάκης Μαρίνος -»- 
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11 Καλογεράκης Ζαχαρίας -»- 23 Χαριτάκη Αριστέα -»- 

12 Καλογερίδης Γρηγόριος -»- 24 Χρονάκης Αντώνιος -»- 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

1 Μπουτιέρου – Σπυριδάκη 

Ιφιγένεια 

Πρόεδρος 3 Δερμιτζάκης Ζαχαρίας Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2 Αποστολογιωργάκη – 

Χαιρέτη Καλλιόπη 

Δημοτικός 

Σύμβουλος 

   

 

Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 
(1) 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

•  

 
(2) 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

•  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ (300) ΚΑΤΟΙΚΩΝ: 

1 Αποστόλων Κουμπενάκης 

Γεώργιος 

Παρών 11 Καστελλιανών Πευκιανάκης 

Εμμανουήλ 

Παρών 

2 Αρκαλοχωρίου Κεγκέρογλου – 

Μαθιανάκη 

Χρυσούλα 

Παρούσα  12 Καστελλίου Σκουλούδη 

Μαρία 

Παρούσα 

3 Βόνης Στεφανάκης  

Μιχαήλ 

Παρών  13 Νιπιδιτού Χατζιδάκης 

Εμμανουήλ 

Παρών 

4 Γαρίπας Βασιλάκης  

Νικόλαος 

Παρών 14 Παναγιάς Κριτσωτάκης  

Γεώργιος 

Παρών 

5 Γερακίου Γκιαουράκης 

Νικόλαος 

Παρών 15 Πανοράματος Συσμανίδης 

Πρόδρομος 

Απών 

6 Ζωφόρων Τσικαλάκης 

Νικόλαος 

Παρών 16 Παρτίρων Μπατζανακάκης 

Νικόλαος 

Παρών 

7 Θραψανού Μελαδάκης 

Νικόλαος 

Παρών 17 Πολυθέας Τριβυζάκης 

Γεώργιος 

Απών 

8 Ινίου Κοκολάκης 

Νεκτάριος 

Απών 18 Σκινιά Ζαμπουλάκης 

Νικήτας 

Παρών 

9 Κασσάνων Φουκαράκης  

Νικόλαος 

Παρών 19 Σμαρίου Μηλαθιανάκης 

Δημήτριος 

Απών 

10 Κασταμονίτσας Τσαπάκης  

Νικόλαος 

Απών     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΩΣ ΚΑΙ (300) ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ: 

1 Αμαριανού Ψαράκης 

Κωνσταντίνος 

Απών 8 Λευκοχωρίου Καραμαλάκης 

Αντώνιος 

Παρών 

2 Αρχαγγέλου Συριγωνάκης 

Μιχαήλ 

Παρών 9 Λιλιανού Φραγκιαδουλάκης  

Αριστείδης 

Παρών 

3 Ασκών Σταυρουλάκης 

Εμμανουήλ 

Παρών 10 Λύττου Αποστολάκης 

Χαράλαμπος 

Παρών 

4 Δεματίου Φτυλάκης 

Γεώργιος 

Παρών 11 Μαθιάς Νικολουδάκης 

Ιωάννης 

Απών 

5 Ευαγγελισμού Ανδρεαδάκης Παρών 12 Πατσίδερου Χριστοδουλάκης Απών 
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Μηνάς Δημήτριος 

6 Καραβάδου Παναγιωτάκης 

Δημήτριος 

Παρών 13 Σαμπά Σταυρουλάκης 

Γεώργιος 

Απών 

7 Καρουζανού Κουτσαντωνάκης 

Γεώργιος 

Παρών     

 

 
- Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Φραγκάκης Εμμανουήλ, 

που είχε κληθεί νόμιμα, ενώ παραβρέθηκαν:  ο Γενικός Γραμματέας, Γαβριήλ Κουρής 

και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Μερκουλίδου Μαρία. 

Παραβρέθηκαν, επίσης, δημότες – πολίτες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.  

- Τα πρακτικά τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Γεώργιος Εμμ. Σηφάκης και Εμμανουήλ 

Χαρουλάκης.  

- Το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 

 
Θέμα 2

ο 
Η.Δ.: Τροποποίηση της συστατικής πράξης και ορισμός διοικητικού 

συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  

 

Για το θέμα αυτό ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών 

την, υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου: οικ. 13304/26-09-2019, εισήγηση Δημάρχου, που 

υπογράφεται από τον ίδιο και έχει ως ακολούθως:  

 

  «…………  

  

ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση της συστατικής πράξης και ορισμός διοικητικού συμβουλίου 

του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) του Δήμου 

Μινώα Πεδιάδας. 

 

 

� Κατά το έτος έναρξης της δημοτικής περιόδου και μετά την εγκατάσταση των 

νέων δημοτικών αρχών, τα Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν να ορίσουν τα μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων των νομικών προσώπων των Δήμων.  

 

� Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ ορίζεται 

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

του νέου διοικητικού συμβουλίου. (παρ. 1 άρθρο 240 Ν. 3463/06). Τα μέλη του διοικητικού 

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

του δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγω που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

 

� Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 227 του Ν. 3463/06: 

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες  

- που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή  

- που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για 

όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και  

ΑΔΑ: Ω6Δ9ΩΚ6-Ε27



 
 

4 

- όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε 

κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146. 

 

� Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την εγκύκλιο αρ. 102/Α.Π.63900/13-9-2019 (ΑΔΑ: 

7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ), μας ενημερώνει ότι για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα 

διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρ. 6 του ν. 

4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4625/2019. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση 

της διάταξης, σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η 

πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο 

Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται 

αποφάσεις που απηχούν τη λαϊκή εντολή. 

 

Α. Γενικά 

Στη διάταξη της παρ. 1 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 αναφέρεται: 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. 

 

Σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 

ΟΤΑ βάσει της ανωτέρω διάταξης, στο πλαίσιο δε ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της 

χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγησαν οι δήμαρχοι, επισημαίνονται 

τα εξής: 

 

� Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των 

νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από 

τον δήμαρχο. 

� Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού 

συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά 

συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ). 

� Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε 

οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών 

προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο 

δήμαρχος, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη 

χωρίς αυτά). 

� Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να 

υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη 

δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, 

δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου. 

� Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν 

προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη 

ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 

6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το 

συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι 
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δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως 

επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2). 

� Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των 

μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο. 

� Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 

του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε 

φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί  των μελών που υποδεικνύονται (για τα 

υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην 

της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και 

εξαιρουμένων των ex officio μελών. 

� Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά συμβούλια συγκροτούν τα διοικητικά συμβούλια των 

οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Β. Ειδικότερα: 

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των δήμων 

 

 ΝΠΔΔ βάσει των άρ. 239-240 του ΚΔΚ 

Σύμφωνα με το αρ. 240 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΔΚ, το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του δημοτικού 

νομικού προσώπου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που ορίζονται με τους 

αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο και μπορούν να είναι ο δήμαρχος, αιρετοί 

εκπρόσωποι του δήμου, εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου που 

απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, και δημότες ή κάτοικοι.  

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, ο οποίος 

ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της 

ποσοστιαίας αναλογίας. 

Σημειώνεται κι εδώ ότι, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο δημοτικό νομικό πρόσωπο 

είναι λιγότεροι από δέκα, στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση 

του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό 

συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος. 

 

 

Σύμφωνα με την, υπ’ αριθμόν 28/2011, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα 

Πεδιάδας (ΦΕΚ 1118/τ. Β΄/03.6.2011) συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΔΟΠΑΠ) – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’, που διοικείται ως ακολούθως: 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9 /μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 

με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται 

για 2 έτη.  

Από τα μέλη αυτά: 

• Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από την 

πλειοψηφία. 
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• Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ή δημότες ή κάτοικοι με τους 

αναπληρωτές τους 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 που ορίζονται από την μειοψηφία. 

• Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι με τους αναπληρωτές τους 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. Σε περίπτωση που το Νομικό 

Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας 

(1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από την 

γενική συνέλευση αυτών και καταλαμβάνει θέση ενός (1) εκ των ανωτέρω πέντε (5) 

δημοτών ή κατοίκων. 

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 

3463/06 ΚΔΚ. 

 

 

Παρίσταται, επομένως, ανάγκη και προτείνεται η τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’, ως 

εξής:  

 

Τροποποιείται η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΔΟΠΑΠ) – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’, όπως συστήθηκε με την, υπ’ αριθμόν 28/2011, 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 1118/τ. Β΄/03.6.2011), ως προς 

την Διοίκηση, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του δημοτικού νομικού προσώπου αποτελείται από εννέα (9) 

μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο και αποτελείται:  

- από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, στη θέση 

του και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα 

ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος, 

- τρεις (3) αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου,  

- ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, που υποδεικνύεται 

από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον 

οργανισμό ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό, 

τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για 

τον σκοπό αυτόν. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα (10), στη 

θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της 

σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας 

ακόμη δημοτικός σύμβουλος και  

- τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι. 

 

Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, εκλέγεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο μεταξύ των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο, ενώ με τον 

ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Αντιπρόεδρος. 
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Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. 

  

 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει:  

I.  

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΔΟΠΑΠ) – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’, όπως συστήθηκε με την, υπ’ αριθμόν 28/2011, 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 1118/τ. Β΄/03.6.2011), ως προς 

την Διοίκηση.  

 

ΙΙ. 

 

Α. Τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) – 

ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’, ως εξής:  

- τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, στη θέση του και 

προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα ορίζεται 

από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος, 

- τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους του δήμου,  

- ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, που υποδεικνύεται 

από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον 

οργανισμό ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό, 

τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για 

τον σκοπό αυτόν. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα (10) οπότε, στη θέση 

του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του 

διοικητικού συμβουλίου, να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός 

σύμβουλος και  

- τέσσερις (4) δημότες. 

 

Β. Εκλέξει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (Στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος) 

 

Γ. Εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Δ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  

Ε. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Λήγει 

πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Τ.Υ.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

 

  .………» 
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Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι εργαζόμενοι στο Ν.Π. 

είναι λιγότεροι από δέκα (10), οπότε στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς 

συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται από το 

δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος. 

 

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη 

μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 

ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’ τους εξής: 

 

1. Δρακάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Σαμωνάκη 

Μιχαήλ, 

2. Μουρτζάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Κριθινάκη 

Ηρακλή, 

3. Δαμιανάκης Αδάμ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη Τσικαλάκη Ιωάννη, 

4. Καστρινάκης Εμμανουήλ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη Δασκαλάκη 

Ευάγγελο, 

5. Μαλλιωτάκη Μαριάννα δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα 

Μπαγιουρούκη Αργυρή,  

6. Μουράτη – Καπελάκη Ελένη δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα 

Αποστολάκη Μαρία.  

 

 

 

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές 

Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται ως μέλη Δ.Σ. οι κάτωθι: 

 

1. Φτυλάκης Μαρίνος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Δερμιτζάκη 

Ζαχαρία, 

2. Συμιανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Καλογερίδη 

Γρηγόριο,  

3. Χαριτάκη Αριστέα Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την δ.σ. 

Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη Καλλιόπη. 

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του 

Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ., κατά την οποία 

συγκεντρώθηκαν είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφοι και μηδέν (0) αρνητικές.  

 

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των 

λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ Δήμου Μινώα 

Πεδιάδας. 

 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών του Δ.Σ., κατά την οποία 

συγκεντρώθηκαν είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφοι και μηδέν (0) αρνητικές.  
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Κατόπιν, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

ΔΟΠΑΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

 

Κατατέθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα:  

Δαμιανάκης Αδάμ.  

 

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία ο ανωτέρω:  

Δαμιανάκης Αδάμ, έλαβε είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφοι και μηδέν (0) αρνητικές.  

 

Για τη θέση του Προέδρου εκλέγεται ο Δαμιανάκης Αδάμ, ο οποίος συγκέντρωσε τις 

περισσότερες ψήφους και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του 

ΔΟΠΑΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  

 

Κατατέθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα:  

Μουρτζάκης Μιχαήλ.  

 

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία ο ανωτέρω:  

Μουρτζάκης Μιχαήλ, έλαβε είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφοι και μηδέν (0) αρνητικές.   

 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο Μουρτζάκης Μιχαήλ, ο οποίος συγκέντρωσε τις 

περισσότερες ψήφους και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος, όπως φαίνεται 

λεπτομερέστερα στο απομαγνητοφωνημένο 12 πρακτικό της 16-10-2019 συνεδρίασης, κατά 

την οποία έγινε δεκτή η παραπάνω εισήγηση και τελικά ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου παρακάλεσε για την λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δ.Σ. αφού 

έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ι. 

 

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΔΟΠΑΠ) – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’, όπως συστήθηκε με την, υπ’ αριθμόν 28/2011, 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 1118/τ. Β΄/03.6.2011), ως προς 

την Διοίκηση, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του δημοτικού νομικού προσώπου αποτελείται από εννέα (9) 

μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο και αποτελείται:  
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- από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, στη θέση 

του και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα 

ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος, 

- τρεις (3) αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου,  

- ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, που υποδεικνύεται 

από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον 

οργανισμό ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό, 

τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για 

τον σκοπό αυτόν. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα (10), στη 

θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της 

σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας 

ακόμη δημοτικός σύμβουλος και  

- τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι. 

 

Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, εκλέγεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο μεταξύ των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο, ενώ με τον 

ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Αντιπρόεδρος. 

 

 

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. 

 

ΙΙ. 

 

Α. Τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) – 

ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’, ως εξής:  

 

1. Δρακάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Σαμωνάκη 

Μιχαήλ, 

2. Μουρτζάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Κριθινάκη 

Ηρακλή, 

3. Φτυλάκης Μαρίνος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Δερμιτζάκη 

Ζαχαρία, 

4. Συμιανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. Καλογερίδη 

Γρηγόριο,  

5. Χαριτάκη Αριστέα Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την δ.σ. 

Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη Καλλιόπη. 

6. Δαμιανάκης Αδάμ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη Τσικαλάκη Ιωάννη, 

7. Καστρινάκης Εμμανουήλ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη Δασκαλάκη 

Ευάγγελο, 

8. Μαλλιωτάκη Μαριάννα δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα 

Μπαγιουρούκη Αργυρή,  

9. Μουράτη – Καπελάκη Ελένη δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα 

Αποστολάκη Μαρία.  
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Β. Εκλέγει ως Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. τον Δαμιανάκη Αδάμ.  

 

Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. τον Μουρτζάκη Μιχαήλ.  

 

Δ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.  

Ε. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Λήγει 

πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 204/2019 

 

- Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και υπογράφεται το πρακτικό αυτό, όπως παρακάτω: 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(ακολουθούν υπογραφές) 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

 

ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  
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