
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 51/2021 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 20/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ». 

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 17698/20-03-2021 (Β’ 1076), ύστερα από 
την με αριθμό πρωτοκόλλου 3013/03-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Πέγιου Ιωάννης 
Γεώργου Τρύφων  
Θωμαΐδης Χρήστος, Πρόεδρος   
Κιοσές Παναγιώτης   
Αντωνιάδης Θεοχάρης   
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη   
Νάτσης Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  
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Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Αμυνταίου κ. Μπιτάκη Άνθιμο, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:  

«Με την αριθ. 20/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ορίστηκαν τα 
μέλη του εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Ανώνυμης 
Εταιρείας Ξινό Νερό Α.Ε. με τους αναπληρωτές τους. 

Η κα Αβραμίδου Ελένη του Ιορδάνη, η οποία είχε ορισθεί τακτικό μέλος του ΔΣ 
σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε την 19-02-
2020 παραίτηση της από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.  

Ο κ. Θωμαΐδης Χρήστος του Γεωργίου, ο οποίος είχε ορισθεί αναπληρωματικό μέλος 
του ΔΣ σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε την 
παραίτηση του από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. (Α.Π. 1357./18-03-2021) 

Επίσης ο κ. Σουμιτάκος Χρυσοβαλάντης του Βασιλείου ο οποίος είχε ορισθεί τακτικό 
μέλος του ΔΣ σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
υπέβαλε την παραίτηση του από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. (Α.Π. 1401./26-03-
2021) 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται η ανάγκη ορισμού νέων μελών του Δ.Σ., λόγω της 
αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 265 του ν. 3463/2006 οι ανώνυμες εταιρείες 
των ΟΤΑ λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής 
νομοθεσίας αλλά και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των άρθρων του ν. 3463/2006, οι 
οποίες κατισχύουν ως ειδικότερες.  

Σύμφωνα με το αριθ. 266 παρ. 2 «οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από 
διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται 
από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία».  

Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019, που ως νεότερη και ειδικότερη από τις 
γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, κατισχύει έναντι άλλων 
ρυθμίσεων, «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 επί του συνόλου των μελών με τους 
αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα 
υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους 
(exofficio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με 
μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα 
συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά ... Για τη συγκρότηση του 
διοικητικού συμβουλίου εκ- δίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή 
περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές 
παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή 
Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.»  
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Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 102/2019 (αρ. πρωτ. 63900/13-09-2019) 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. Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 
τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν από το Δήμαρχο μέλη (τακτικά και 
αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. 
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν 
προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως 
επόμενη ακέραιη μονάδα. Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον 
Δήμαρχο. 

Όπως επισημαίνεται στην ίδια εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., 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 exofficio μελών. 

Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με την οικεία 
νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα 
τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ). 

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από αυτές, 
εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 77 επ. του ν. 4548/2018 
«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 77 του Ν 4548/2018 ορίζεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
ανώνυμης εταιρεία, ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι αυτής, είναι πάντοτε 
επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τις δημοτικές 
ανώνυμες εταιρείες, αφ’ ενός μεν διότι και αυτές διέπονται από τη νομοθεσία περί 
ανωνύμων εταιρειών, αφ’ ετέρου δε διότι στο άρθρο 266 του ΔΚΚ δεν περιέχεται για 
το ίδιο θέμα διαφορετική ρύθμιση. 

Στη συνέχεια, σας γνωστοποιώ την με αριθ. 379/29-03-2021 απόφαση - υπόδειξη 
μελών Δ.Σ. του Δημάρχου ο οποίος υποδεικνύει ως μέλη του Δ.Σ. της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ τους εξής: 

1. Μπιτάκης Άνθιμος Δήμαρχος Αμυνταίου ως Πρόεδρο του Δ.Σ. με 
αναπληρωματικό μέλος τον Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου Δημοτικό 
Σύμβουλο. 

2. Κουκουλάς Χαράλαμπος του Πέτρου δημότης με αναπληρωματικό μέλος τον 
Γκώγκο Στέργιο του Βίκτωρα δημότη.  

3. Γραμματικού Σουλτάνα του Ιωσήφ δημότισσα με αναπληρωματικό μέλος την 
Μπούκτη Σταφυλή  του Αναστασίου δημότισσα. 

4. Σέλτσας Νικόλαος του Ιωάννη δημότης με αναπληρωματικό μέλος τον Παππά 
Στέφανος του Χρήστου δημότη. 

5. Γκιόζης Δημήτριος του Θωμά με αναπληρωματικό μέλος τον Λυπίτκα Νικόλαο 
δημότη. 

6. Στρατάκη Λαμπρινή του Διονυσίου δημότισσα με αναπληρωματικό μέλος την 
Βεράνη Φωτεινή του Πολύδωρα δημότισσα. 
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Τα υπόλοιπα μέλη από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις πλην του Δημάρχου, 
παραμένουν ως έχουν ήτοι: 

1. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος, με 
αναπληρωματικό μέλος τον Θεοδώρου Απόστολο του Αθανασίου Δημοτικό 
Σύμβουλο. 

2. Σαπαρδάνης Φώτιος του Φίλιππα Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό 
μέλος την Γρομπανόπουλο Τρύφων του Γεωργίου Δημοτικό Σύμβουλο. 

3. Κούγια Ελισάβετ του Μάριου δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την Σουμτάκη 
Σοφία του Ιωάννη δημότισσα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να διαπιστώσει το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Ξινό Νερό Α.Ε.» 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την αριθ. 20/2020 απόφαση ΔΣ 

 Την εισήγηση του Δημάρχου Αμυνταίου κ. ΜΠΙΤΑΚΗ Α. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι  

Τροποποιεί την αριθ. 20/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου και 
Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι  τη συγκρότηση εκ νέου το Διοικητικού Συμβουλίου της 
Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Ξινό Νερό Α.Ε., με τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη, ως εξής: 

1. Μπιτάκης Άνθιμος Δήμαρχος Αμυνταίου ως Πρόεδρο του Δ.Σ. με 
αναπληρωματικό μέλος τον Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου Δημοτικό 
Σύμβουλο. 

2. Κουκουλάς Χαράλαμπος του Πέτρου δημότης με αναπληρωματικό μέλος τον 
Γκώγκο Στέργιο του Βίκτωρα δημότη.  

3. Γραμματικού Σουλτάνα του Ιωσήφ δημότισσα με αναπληρωματικό μέλος την 
Μπούκτη Σταφυλή  του Αναστασίου δημότισσα. 

4. Σέλτσας Νικόλαος του Ιωάννη δημότης με αναπληρωματικό μέλος τον 
Παππά Στέφανος του Χρήστου δημότη. 

5. Γκιόζης Δημήτριος του Θωμά με αναπληρωματικό μέλος τον Λυπίτκα Νικόλαο  
δημότη. 

6. Στρατάκη Λαμπρινή του Διονυσίου δημότισσα με αναπληρωματικό μέλος την 
Βεράνη Φωτεινή του Πολύδωρα δημότισσα. 

7. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος, με 
αναπληρωματικό μέλος τον Θεοδώρου Απόστολο του Αθανασίου Δημοτικό 
Σύμβουλο. 

8. Σαπαρδάνης Φώτιος του Φίλιππα Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό 
μέλος την Γρομπανόπουλο Τρύφων του Γεωργίου Δημοτικό Σύμβουλο. 
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9. Κούγια Ελισάβετ του Μάριου δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την 
Σουμτάκη Σοφία του Ιωάννη δημότισσα. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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