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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 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. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. 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 δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 5
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 

ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 205/2019 

 

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

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της επιχείρησης το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας είναι πενταµελές εκ των οποίων τα τρία µέλη θα 
προέρχονται από αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήµου και τα υπόλοιπα µέλη 
θα προέρχονται: 
 

1. Ένα µέλος που θα ορίζεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Ιωάννη 
2. Ένα µέλος που θα ορίζεται από τον εκπολιτιστικό Σύλλογο 

Καµηλαρίου 
3. Από τα τρία µέλη των αιρετών του ∆ήµου Φαιστού το ένα µέλος θα 

είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Κοινότητας Καµηλαρίου. 
 
Επί των διοικήσεων των πολυµετοχικών ανωνύµων εταιρειών η διάταξη του 
άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 εφαρµόζεται µόνο ως προς τα µέλη που 
αναλογούν στον εκάστοτε συµµετέχοντα ∆ήµο και όχι ως προς τον ορισµό 
του προέδρου όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 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. Επί παραδείγµατι, εάν τα οριζόµενα µέλη είναι 
δύο (2) ποσοστιαία αναλογία τω 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούµενη στην 
αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα, δίνει άθροισµα 2. 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. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και υπό το πρίσµα της διάταξης του 
άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και την ερµηνευτική εγκύκλιο 101/2019 ότι «σε 
κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των µελών προέρχεται από τον συνδυασµό 
µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος». 
 
Το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν. 2839/2000, όπου ορίζεται ότι στα διοικητικά 
συµβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, προβλέπεται η 
υποχρεωτική αναλογική εκπροσώπηση κάθε φύλου στο ένα τρίτο (1/3) επί 
των µελών που υποδεικνύονται και επί του ενός τρίτου (1/3) για τα λοιπά 
προτεινόµενα προς το συµβούλιο, εξαιρουµένων των exofficio µελών, πλην 
της αιτιολογηµένης ανεπάρκειας ικανού αριθµού εκπροσώπων του έτερου 
φύλου και εξαιρουµένων των exoffocio µελών. 
 
Προτείνεται: 
 
Ο ορισµός των αιρετών εκπροσώπων του ∆.Σ. της εταιρείας ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ 
Α.Ε. ΟΤΑ. 
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1. ∆ηµοτικός σύµβουλος (πλειοψηφίας) ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

αναπληρωµατικός ΝΕΟΝΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

2. ∆ηµοτικός σύµβουλος (µειοψηφίας) ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

αναπληρωµατικός ΚΑΡΑΝ∆ΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Το τρίτο αιρετό µέλος θα είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τ.Κ. Καµηλαρίου 

 

- 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 του 

Ν.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. 

ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του 
∆ηµάρχου, 

                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Τον ορισµό των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΞΕΝΙΑ  ΦΑΙΣΤΟΣ 

Α.Ε. ΟΤΑ  ως εξής: 
 

1. ∆ηµοτικός σύµβουλος (πλειοψηφίας) ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

αναπληρωµατικός ΝΕΟΝΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

2. ∆ηµοτικός σύµβουλος (µειοψηφίας) ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

αναπληρωµατικός ΚΑΡΑΝ∆ΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Το τρίτο αιρετό µέλος θα είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τ.Κ. Καµηλαρίου 

 

- 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 του 

Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) 
 

Μειοψηφούντος του ∆.Σ. και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ζαχαριουδάκη 
Ιωάννη ο οποίος δεν ψήφισε. 

 
 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 
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)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

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