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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 27/06-11-2019  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15050/25-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος                                                     1.  Φασομυτάκης Ιωάννης 

2. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

3. Νεονάκης Ευάγγελος 

4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

6. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

7. Φανουράκη Στυλιανή 

8. Νικολακάκης Ιωάννης 

9. Καρανδινός Στυλιανός 

10. Θεοδωράκης Γεώργιος 

11. Καργάκης Νικόλαος 

12. Μαρκάκος Κων/νος 

13. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

14. Καργάκης Εμμανουήλ 

15. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

16. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

17. Καπελλάκης Νικόλαος 

18. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

19. Καμπουράκης Σάββας 

20. Σταθοράκης Γεώργιος 

21. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

22. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

23. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

24. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

25. Κυριακάκης Αντώνιος 

26. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και είπε ότι έχουν προκύψει έξι θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον για τέσσερα από τα έξι θέματα και αποφάσισε ομόφωνα να  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                  συζητηθούν. 

                   Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψε και το θέμα Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. και σύσταση  

                   προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου ΔΕ Διοικητικού και το σώμα ομόφωνα αποφάσισε να  

                   συζητηθεί 

      

Θέμα: 2
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΤΑΛΑ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.». 

 

Αριθμ. Απόφασης: 189/2019 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Έχοντας υπόψη:. 

1. Την υπ’αρ. 21479/21-5-2010 συστατικής πράξης της «ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , η 

οποία µε το ΦΕΚ 5291/3-6-2014  µετονοµάστηκε σε «ΜΑΤΑΛΑ  ∆ΗΜΟΥ 

ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 όπου οι δηµοτικές ανώνυµες 

εταιρίες διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο τα µέλη του οποίου µαζί µε τους 

αναπληρωτές τους ορίζονται από τα ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τα οριζόµενα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου. 

Στην περίπτωση των αιρετών µελών, τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη 

µειοψηφία. 

 3. Κατά τα λοιπά οι συγκεκριµένες εταιρίες διέπονται από τις ρυθµίσεις των 

ανωνύµων εταιριών ΟΤΑ και του Ν.2190/1920, ρυθµίσεις που κατά κανόνα 

ενσωµατώνονται στο καταστατικό της κάθε εταιρίας.  

4.Την µε αριθµό 258/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φαιστού  

µε την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 18 καταστατικό της επιχείρησης  

και η Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του σύµφωνα µε τον οποίο 3 από τα 9 

µέλη του ∆Σ θα προέρχονται από αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου και το 1/3 εξ’ 

αυτών θα προέρχεται από τη µειοψηφία, όπως παρακάτω: 

- Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται 

από τη µειοψηφία,  

- Έξι (6) µέλη  προέρχονται από τοπικούς φορείς, εκπροσώπους 

επιχειρήσεων και δηµότες του ∆ήµου Φαιστού. 

5. Το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 , όπου ορίζεται ότι στα διοικητικά 

συµβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., προβλέπεται η 

υποχρεωτική αναλογική εκπροσώπηση κάθε φύλου στο ένα τρίτο (1/3) επί των µελών 

που υποδεικνύονται 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.  

6. Την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 όπου αναφέρεται ότι στα διοικητικά 

συµβούλια των ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών, 

συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, µε τους 

αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήµαρχο , και τα δύο πέµπτα (2/5) από 

τις λοιπές παρατάξεις.  

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

προκύψει ακέραιος αριθµός, το αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη 
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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 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 ∆ήµαρχο 

- Την  εγκύκλιο 102/αρ. πρωτ. :63900/13-9-2019 και ειδικότερα στην 

παράγραφο : 

«∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ( ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΕΣ)» 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ.266 παρ.2 του Κ∆Κ οι εταιρείες αυτές διοικούνται 

από διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου µαζί µε τους αναπληρωτές τους 

ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο. Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση (αρ. 6 παρ. 1 ν. 

4623/2019), το δηµοτικό συµβούλιο συγκροτεί το ∆Σ 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. Επισηµαίνεται δε, ότι η 

διάταξη του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, ως νεότερη και 

ειδικότερη από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, κατισχύει 

έναντι 

άλλων ρυθµίσεων. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο εννεαµελές ∆.Σ. της ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η παράταξη του ∆ηµάρχου 

προβλέπεται να ορίσει 6 τακτικά µέλη (εκ των οποίων 2 γυναίκες), ως εξής: Από την 

κατηγορία των αιρετών  δύο ∆.Σ.   µε τους αναπληρωτές τους και από τις λοιπές 

κατηγορίες  τέσσερα µέλη µε τους αναπληρωτές τους. 

Από τα λοιπά 3 µέλη του εννεαµελούς ∆.Σ. οι παρατάξεις της µειοψηφίας ορίζουν 

συνολικά τρία τακτικά µέλη µε τα αναπληρωµατικά τους (εκ των οποίων 1 γυναίκα), 

ως εξής: ένα ∆.Σ. µε τον αναπληρωµατικό του και δύο από τις  λοιπές κατηγορίες. 

Καλείται το ∆.Σ. να αποφασίσει: 
Τον ορισµό των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου «ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  

1.∆ήµαρχος και Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ αναπληρωµατικός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ∆ηµοτικός σύµβουλος (πλειοψηφίας) ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ-ΡΟ∆ΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

αναπληρωµατικός ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

3.∆ηµοτικός σύµβουλος (µειοψηφίας) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

αναπληρωµατικός ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

4.δηµότης (πλειοψηφίας) ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ αναπληρωµατικός 

ΚΑ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5.δηµότης (πλειοψηφίας) ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ …αναπληρωµατικός 

ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. δηµότης (πλειοψηφίας )ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ αναπληρωµατικός ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

ΕΛΕΝΗ 

7. δηµότης (πλειοψηφίας) ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ …αναπληρωµατικός 

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8.δηµότης (µειοψηφίας) ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αναπληρωµατικός 

ΜΑΝΟΥΣΙ∆ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 

9.δηµότης (µειοψηφίας) ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

αναπληρωµατικός ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
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- Η θητεία του ∆.Σ. λήγει µε τη θητεία της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και, σε 

κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη συγκρότηση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. (παρ.3 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 τουΝ.4512/18 και 

αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) 

 

Ο ∆.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης δεν 

ψηφίζει για πολιτικούς λόγους. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά από διαλογική 

συζήτηση, 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 
 

Τον ορισµό των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΜΑΤΑΛΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΑΙΣΤΟΥΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ»  ως εξής: 

 

1.∆ήµαρχος και Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ αναπληρωµατικός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ∆ηµοτικός σύµβουλος (πλειοψηφίας) ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ-ΡΟ∆ΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

αναπληρωµατικός ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

3.∆ηµοτικός σύµβουλος (µειοψηφίας) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

αναπληρωµατικός ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

4.δηµότης (πλειοψηφίας) ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ αναπληρωµατικός 

ΚΑ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5.δηµότης (πλειοψηφίας) ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ …αναπληρωµατικός 

ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. δηµότης (πλειοψηφίας )ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ αναπληρωµατικός ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

ΕΛΕΝΗ 

7. δηµότης (πλειοψηφίας) ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ …αναπληρωµατικός 

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8.δηµότης (µειοψηφίας) ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αναπληρωµατικός 

ΜΑΝΟΥΣΙ∆ΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 

9.δηµότης (µειοψηφίας) ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

αναπληρωµατικός ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 

- Η θητεία του ∆.Σ. λήγει µε τη θητεία της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και, σε 

κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη συγκρότηση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. (παρ.3 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 τουΝ.4512/18 και 

αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) 
 

Μειοψηφούντος του ∆.Σ. επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκη 

Ιωάννη ο οποίος δεν ψήφισε για πολιτικούς λόγους. 
 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 2)Νεονάκης Ευάγγελος, 3)Σκαντζάκης 
Ιπποκράτης, 4)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 5)Πωλιουδάκης Ανδρέας, 
6)Φανουράκη Στυλιανή, 7)Νικολακάκης Ιωάννης, 8)Καρανδινός Στυλιανός, 
9)Θεοδωράκης Γεώργιος, 10)Καργάκης Νικόλαος, 11)Μαρκάκος Κων/νος, 
12)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 13)Καργάκης Εµµανουήλ, 14)Μαθιουδάκης Ιωάννης, 
15)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 16)Καπελλάκης Νικόλαος, 17)Μανουσιδάκη 
Εµµανουέλλα, 18)Καµπουράκης Σάββας, 19)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 
20)Σαριδάκης Εµµανουήλ, 21)Κουρτάκης Ζαχαρίας, 22)Ροµπογιαννάκης 
Αχιλλέας, 23)Κυριακάκης Αντώνιος, 24)Ζαχαριουδάκης Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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