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Από το αριθ.4/27-3-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 45

Περίληψη
Ορισμός μελών και των αναπληρωτών τους και εκλογή
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 12155/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Βασιλούδης Ηλίας
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κιρατζη Ερκάν
30) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Πυρνάρη Ειρήνη
2) Γουναρίδης Στυλιανός
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μούρκας Χρήστος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ραμαδάν Μποζ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του
14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Ιγιαννίδης προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ.11972/22-3-2017 εισήγηση του γραφείου Διοικητικής Μέριμνας & Διαφάνειας η οποία έχει ως
εξής:
«ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 103, παρ. 4 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/ 7 Ιουν. 2010), β) Το άρθρο 239 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν. 2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ. 16 του
Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/09 Σεπ. 2009), γ) Το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν.
2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ. 16 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23 Δεκ.
2008), δ) Η εγκύκλιος 8/5236/26.01.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ε) Το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, του Ν. 2839/2000
(Φ.Ε.Κ.196/Α΄/12 Σεπ. 2000), στ) Η με αριθ. 217/2011 απόφαση σύστασης του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.
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1190/Β΄/09 Ιουν. 2011, ζ) Η με αριθ. 13/2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΜΩΚ8-849) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης, η) Η με αριθ. 42/2017 (ΑΔΑ: ΨΘΗΒΩΚ8-ΨΞΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
Με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, 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.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236
εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού
προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά
πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 8/5236/26.01.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τη συγκρότηση
Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α. οι
διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. είναι νεότερες και
ειδικότερες και παράλληλα έχουν χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, οπότε κατισχύουν των αντίστοιχων
διατάξεων των καταστατικών των νομικών προσώπων. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται ερμηνευτικά από τις
διατάξεις του άρθρου 239 του Δ.Κ.Κ., όπως ίσχυε και παλιότερα, από το οποίο προκύπτει ότι η σύνθεση του
διοικητικού συμβουλίου δεν επαφίεται στο καταστατικό.
Συνεπώς, τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια μπορούν να ορίσουν την διοίκηση των νομικών προσώπων
σύμφωνα με τις επιταγές του Κώδικα, λαμβάνοντας παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση απόφαση για
τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον αυτό δεν ευρίσκεται σε συμφωνία με τις διατάξεις του νέου
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Βεβαίως δεν αποκλείεται και η περίπτωση να προηγηθεί προσαρμογή του καταστατικού και κατόπιν να γίνει
ο ορισμός του διοικητικού συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 217/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι
κ.α. ορίζονται στην απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1190/Β΄/09
Ιουν. 2011, όπως ορίζεται στο άρθρο 239 του Ν.3463/06.
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Στην ίδια απόφαση προβλέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από:
α. Οκτώ (8) μέλη είναι Δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων τρία (3) ορίζονται από τη μειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου
β. Τέσσερα (4) μέλη είναι Δημότες κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία ή / και τις απαραίτητες
γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του νομικού προσώπου.
γ. Επειδή το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα, προστίθεται ένας (1) εκπρόσωπος των
εργαζομένων, χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης.
Με την υπ’ αριθμ. 220/2014 (ΑΔΑ: 71ΧΖΩΚ8-ΨΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΜΩΚ8-849) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίζεται ότι: «Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου (του Ν.Π.Δ.Δ.) ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου
του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου»
Με την με υπ’ αριθ, 42/2017 (ΑΔΑ: ΨΘΗΒΩΚ8-ΨΞΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εκλέχθηκε
νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.
Με βάση τα ανωτέρω σχετικά παρακαλούμε για τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Τακτικών Μελών
& Αναπληρωματικών αυτών) στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»
Υπενθυμίζεται ότι 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.., τα οποία
συγκροτούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό
ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6,
παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000)».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας να
προτείνουν τους υποψηφίους που προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και που
αναλογούν σε αυτή τρείς (3) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και τρεις (3) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και προτάθηκαν:
α) για τακτικά μέλη πέντε (5) σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
1) ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (σύμβουλος μειοψηφίας)
2) ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
3) ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(σύμβουλος μειοψηφίας)
4) ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
5) ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
β) για αναπληρωματικά μέλη πέντε (5) σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής
1) ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
2) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
3) ΔΗΜΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
4) ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ του ΜΟΥΜΙΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
5) ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε για τα τακτικά μέλη από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας
καταμετρήθηκαν δεκατέσσερα (14) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν, δεκατέσσερα (14) με σταυρό
προτίμησης σε σύνολο δεκατεσσάρων (14) παρόντων μελών της μειοψηφίας και συγκεκριμένα έλαβαν οι κ.
ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (7 ψήφοι) ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (11 ψήφοι) ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (4 ψήφοι) ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3 ψήφοι) ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (7 ψήφοι).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των τακτικών μελών
από τους Συμβούλους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν:
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία για την ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών από τους
συμβούλους της μειοψηφίας στην οποία καταμετρήθηκαν δεκατέσσερα (14) ψηφοδέλτια εκ των οποίων
ευρέθησαν, δεκατέσσερα (14) με σταυρό προτίμησης σε σύνολο δεκατεσσάρων (14) παρόντων μελών της
μειοψηφίας και συγκεκριμένα έλαβαν οι κ. ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (11 ψήφοι), ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (9 ψήφοι) ΔΗΜΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (5 ψήφοι) ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ (5 ψήφοι) και ΚΟΛΛΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3 ψήφοι) και ύστερα από κλήρωση που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου μεταξύ της κ. Δημούδη Χρυσούλας και Καρά Αχμέτ λόγω ισοψηφίας αναδείχθηκε ο κ. Καρά
Αχμέτ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των αναπληρωματικών
μελών από τους Συμβούλους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν:
ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: 7ΖΝΦΩΚ8-ΞΜ4

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και α) Το άρθρο 103, παρ. 4 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/ 7 Ιουν. 2010), β) Το άρθρο 239 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν. 2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ. 16 του
Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/09 Σεπ. 2009), γ) Το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8 Ιουν.
2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ. 16 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23 Δεκ.2008),
δ) Η εγκύκλιος 8/5236/26.01.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ε) Το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, του Ν. 2839/2000
(Φ.Ε.Κ.196/Α΄/12 Σεπ. 2000), στ) Η με αριθ. 217/2011 απόφαση σύστασης του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία δημοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ.1190/Β΄/09 Ιουν. 2011, ζ) Η με αριθ. 13/2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΜΩΚ8-849) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης, η) Η με αριθ. 42/2017 (ΑΔΑ: ΨΘΗΒΩΚ8-ΨΞΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης» τους δημοτικούς συμβούλους Λύρατζη Πασχάλη, Παρτσαλίδου Δέσποινα, Κιρατζή Ερκάν,
Γιαννώτα Θεοδώρα, Κυριακίδη Αλέξανδρο, από την πλειοψηφία με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη
τους Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν, Γκιρτζίκη Αλεξία, Χασάν Ογλού Ορχάν, Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη,
Ιγιαννίδη Στέφανο και από την μειοψηφία τους δ.σ. Βασιλούδη Ηλία, Μπένη Δημήτριο, Ανταμπούφη
Νικόλαο με αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους δ.σ. Ξυνίδη Αθανάσιο, Γουναρίδη Στυλιανό και
Καρά Αχμέτ, τους δημότες Σεργκενλίδη Κρυωνά, Χατζηαντωνίου Αθανάσιο, Παυλίδου Ελισσάβετ και
Τσιακίρογλου Μαρία, με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους Μεταλλινού Αναστασία, Πολύμενη
Απόστολο, Καλαϊτζόγλου Παπαϊωάννου Δέσποινα και Κόκκινο Γεώργιο και εκπρόσωπο των
εργαζομένων τον Χατζόπουλο Ανέστη με αναπληρώτρια την Ευθυμίου Αγγελική που προτάθηκαν από
τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.
Β. Εκλέγει Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού
Δήμου Ξάνθης», το δημοτικό σύμβουλο Πασχάλη Λύρατζη, με τριάντα δύο (32) ψήφους υπέρ.
Γ) Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», τη δημοτική σύμβουλο Δέσποινα Παρτσαλίδου με τριάντα δύο (32)
ψήφους υπέρ.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 30-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

