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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθ. 17/2019   συνεδρίασης    του Δημοτικού    Συμβουλίου. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  : 192 /2019 
  
Θέμα : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας και Αθλητισμού» και εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου. 
 

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 11
η
 του μηνός,  Οκτωβρίου  του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7045/04-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου 
του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στο Δήμαρχο και με αποδεικτικό 
επιδόσεως σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 
133/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αυτού, δεδομένου ότι 
σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά οι:  
 

α.α.        ΠΑΡΟΝΤΕΣ α.
α 

     ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1 Παπαηλίου Σωτήριος. Πρόεδρος Δ.Σ  1 Παναγόπουλος Λύσανδρος 
2 Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος  Νόμιμα κληθείς  δεν προσήλθε.  
3 Αντωνοπούλου Ροϊδούλα   
4 Μαρούντας Νικόλαος     
5 Αρβανίτης Βασίλειος   
6 Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης         
7 Γεωργακόπουλος Γεώργιος   
8 Φλέσσας Παναγιώτης   
9 Κωσταριάς Δημήτριος   
10 Αναστασόπουλος Νικόλαος   
11 Κοτζάς Ευθύμιος. Επικεφαλής μείζονος Αντ/σης.   
12 Λινάρδος Γεώργιος   
13 Γιαννακόπουλος Πέτρος    

14 Παναγιωτόπουλος Αριστείδης   
15 Κωσταριάς Φώτιος   
16 Κατσαντώνης Αθανάσιος (Νώντας)   
17 Κρέζος Γεώργιος. Αντιπρόεδρος Δ.Σ   
18 Γαλύφας Γεώργιος   
19 Αηδόνης Γεώργιος. Επικεφαλής ελάσ/νος Αντ/σης   
20 Σοφιανός Κωνσταντίνος   
21 Δημητρόπουλος Δημήτριος   
22 Παπασταύρου – Κανελλοπούλου Κυριακούλα. Γραμματέας Δ.Σ   
23 Μουζής Αντώνιος   
24 Μπενέτσης Ανδρέας   
25 Χριστόπουλος Αθανάσιος   
26 Τζαβάρας Γεώργιος. Επικεφαλής ελάσσονος Αντ/σης.   

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κος Γεωργιόπουλος Γεώργιος ο 

οποίος παρευρίσκεται, επίσης παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καφίρης Γεώργιος για την τήρηση 
των πρακτικών. 

 
Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο  κ. Γεωργιόπουλο 

Γεώργιο   ο οποίος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερησίας διάταξης  εξέθεσε ότι:    
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα  εξής: 
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 «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 ∆ιοικητικού  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.» 

Όπως  επισημαίνεται  στις  εγκυκλίους  ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.  52/οικ.  39155/10.10.2014 και ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.102/63900/13.09.2019, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα, στη θέση του 
εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού 
συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί από το δημοτικό  συμβούλιο ένας ακόμη  δημοτικός σύμβουλος. 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 227 του 
Ν.3463/06 στην οποία αναφέρονται τα σχετικά µε τη διοίκηση των ιδρυμάτων, ισχύουν και για τα νοµικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

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 
όσοι έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα  ή 
σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146. 

Σύμφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19: 
«1. 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.» 

Στην  εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.102/63900/13.09.2019 δίνονται  οι  εξής  διευκρινίσεις σχετικά µε την 
ανωτέρω διάταξη: 
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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. 

Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων  που υποδεικνύεται από το δήμαρχο  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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (εφόσον το αρµόδιο για την 
υπόδειξη όργανο, εν προκειµένω ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης, 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 ή του περιφερειάρχη. 

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 ή ο 
περιφερειάρχης». 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 ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την περίπτ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, όπως τροποποιήθηκε 
από 01.09.2019 από την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4604/19, στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από 
το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων 
διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο αριθµός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). 

Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο 
µε µισό της μονάδας και άνω. 

Συγκρότηση συλλογικού χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόµιµη, 
εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα µέλη εν µέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ 
της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται  από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άµυνας  
και  τα εποπτευόμενα από  αυτό  νοµικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθµού 
προσώπων του ετέρου φύλου. 

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, 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. 

Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης∆Ι∆Α∆/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). 

Με την υπ’ αριθµ. 53/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συµβουλίου η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση 
αριθ. 21303/877/7-4-2011 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆. Ελλάδας και Ιονίου, και 
δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 728 Β΄/04-05-2011,  συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας  µε την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας & 
Αθλητισμού».  

Στην   ανωτέρω   απόφαση   προβλέπεται   επταμελές   ∆ιοικητικό   Συμβούλιο   και ειδικότερα: 
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α. Πέντε (5) µέλη αιρετοί εκπρόσωποι του και τουλάχιστον δύο εξ΄ αυτών, από την μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου. 

 β. Δύο (2) µέλη είναι δηµότες -  κάτοικοι του δήμου. 
 γ) Δεν υφίσταται εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου και την θέση του καταλαμβάνει 

αιρετός εκπρόσωπος.  
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να : 

Α) Ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. εκ των οποίων τα 3/5  των μελών του 
(αιρετών και δημοτών) συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, δεσμευτικά  υποδεικνύονται από τον 
δήμαρχο και από τις λοιπές παρατάξεις τα 2/5 και ειδικότερα ως κάτωθι: 

-Από τον κ. Δήμαρχο θα υποδειχθούν τέσσερα μέλη  (4) δημοτικοί σύμβουλοι/δημότες, κάτοικοι, με 
τους αναπληρωτές τους. 

-Από τις λοιπές παρατάξεις θα υποδειχθούν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους. 
-Επίσης συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος  Κοινωνικού Φορέα. 
-Δεν υφίσταται εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου και την θέση του  

καταλαμβάνει αιρετός, δημότης η κάτοικος. 
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Β) Ορίσει τα μέλη  από το Δημοτικό Συμβούλιο, του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Γ) Με την  02/2019 απόφαση της Τοπικής  Κοινότητας Αρχαίας Ολύμπιας ορίστηκε ο κ.  Αναστόπουλος 
Βασίλειος  ως εκπρόσωπός της  στην επιχείρηση με αναπληρώτρια   την  κ. Παναγοπούλου Ιωάννα. 
Δ) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος  γνωστοποίησε στο ∆ηµοτικό Συμβούλιο την γραπτή υπόδειξη µελών ∆.Σ. της 
παράταξης του  ο οποίος υποδεικνύει ως µέλη του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας & Αθλητισμού» τους εξής: 

1. Παναγόπουλος Λύσανδρος, δηµοτικός σύμβουλος,  οριζόμενο από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρος. 
2. Τζαβάρας Γεώργιος, δηµοτικός σύμβουλος, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης, «Λαϊκή 

Συσπείρωση» µε αναπληρωµατικό µέλος τον Ζωγόπουλο Βασίλειο, δημότη. 
3.  Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος,  δημότης,  µε  αναπληρωµατικό  µέλος  τον Παπαδόπουλο Μιχαήλ, 

δημότη. 
4.  Κακαλή Χριστίνα, δημότισσα, με αναπληρώτρια  την  Χριστοδουλοπούλου Μαρία, δημότισσα.  
5. Αναστόπουλος Βασίλειος,  μέλος  της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας,  µε  αναπληρώτρια του,   

την Παναγοπούλου Ιωάννα, μέλος της Τ.Κ Αρχαίας Ολυμπίας. 
Ακολούθως   ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι  από  τις  λοιπές ∆ηµοτικές Παρατάξεις, 

πλην του ∆ηµάρχου, προτείνονται ως µέλη ∆.Σ. οι κάτωθι: 
1. Μαντά Ελένη, δημότισσα µε αναπληρώτρια της  την Βασιλοπούλου Σοφία, δημότισσα, προτάθηκαν 

από την παράταξη «ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». 
2. Μουζής Αντώνιος,  δηµοτικός σύμβουλος  παράταξης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΩΣ»  µε αναπληρωµατικό µέλος 

τον Χριστόπουλο Αθανάσιο, δηµοτικό σύμβουλο της ίδιας παράταξης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του ∆ηµάρχου για τον 

ορισµό µελών του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. 
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία µεταξύ των παρόντων µελών του ∆.Σ, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 

25 θετικές ψήφοι και ένας  ψήφος λευκός  του δημοτικού συμβούλου Μπενέτση Ανδρέα. 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών δημοτικών  

παρατάξεων για τον ορισµό των µελών του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆.. 
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Στην  ψηφοφορία που  ακολούθησε  επικράτησαν  οι  κάτωθι, οι  οποίοι  έλαβαν  την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών του δημοτικού συµβουλίου 26 θετικές ψήφοι : 

1.  Μαντά Ελένη, δημότισσα,  µε  αναπληρώτρια της,  την Βασιλοπούλου Σοφία, δημότισσα.  
2. Μουζής Αντώνιος, δηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον 
Χριστόπουλο Αθανάσιο , δηµοτικό σύμβουλο. 
Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. 
Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες: 
1. Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος από την παράταξη του Δημάρχου.  
2. Μουζής Αντώνιος, από την παράταξη  «ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΩΣ» .  
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία οι ανωτέρω έλαβαν :   
1. Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος, έλαβε 11 ψήφους. 
2. Μουζής  Αντώνιος, έλαβε 15 ψήφους. 
Επομένως για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο Μουζής Αντώνιος, ο οποίος συγκέντρωσε τις 

περισσότερες ψήφους των παρόντων µελών του ∆ημοτικού Συµβουλίου. 
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ο Πρόεδρος κάλεσε το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του : 
1. Την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19. 
2. Το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 
3. Την υπ’ αριθµ. 53/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συµβουλίου η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση 

αριθ. 21303/877/7-4-2011 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆. Ελλάδας και Ιονίου, και 
δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 728 Β΄/04-05-2011,  σύσταση  Νοµικού Πρόσωπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας  µε την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας & 
Αθλητισμού». 

4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 
5.  Την εισήγηση του θέματος και την αναφερόμενη σ΄ αυτή νομολογία. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου 
Αρχαίας Ολυμπίας, µε την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
Παιδείας και Αθλητισμού» , ως εξής: 

1.  Παναγόπουλος Λύσανδρος, δηµοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρο οριζόμενο από τον Δήμαρχο. 
2. Τζαβάρας Γεώργιος, δηµοτικός σύμβουλος, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης, «Λαϊκή 

Συσπείρωση» µε αναπληρωµατικό µέλος τον Ζωγόπουλο Βασίλειο, δημότη. 
3.  Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος,  δημότης,  µε  αναπληρωµατικό  µέλος  τον Παπαδόπουλο Μιχαήλ, 

δημότη. 
4.  Κακαλή Χριστίνα, δημότισσα, με αναπληρώτρια της την Χριστοδουλοπούλου Μαρία, δημότισσα.  
5.  Αναστόπουλος Βασίλειος  μέλος  της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας,  µε  αναπληρώτρια    την 

Παναγοπούλου Ιωάννα, μέλος της Τ.Κ Αρχαίας Ολυμπίας. 
6. Μαντά Ελένη, δημότισσα µε αναπληρώτρια της  την Βασιλοπούλου Σοφία, δημότισσα, προτάθηκαν 

από την παράταξη «ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». 
7. Μουζής Αντώνιος,  δηµοτικός σύμβουλος  παράταξης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΩΣ»  µε αναπληρωµατικό µέλος τον 

Χριστόπουλο Αθανάσιο, δηµοτικό σύμβουλο της ίδιας παράταξης. 
Β. Ορίζει  ως Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας και Αθλητισμού τον 

Παναγόπουλο Λύσανδρο. 
Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Παιδείας και Αθλητισμού τον 

Μουζή Αντώνιο. 
∆. Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο  

αντιπρόεδρος. 
ΣΤ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει την 31-12-2023, πάντοτε δε, με την εγκατάσταση του νέου 

διοικητικού συμβουλίου.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  192/2019 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως   κατωτέρω : 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
 
                      

       Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ      ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

 Υπογραφές 

 
Πιστό απόσπασμα 

Αρχαία  Ολυμπία   14 - 10 - 2019 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΜΕΔ 
 
 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
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