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Προς: Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

 

Θέµα: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου,  του ΝΠ∆∆ ‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού 
∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο ΘΕΣΠΙΣ'» 

 
 
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 41/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την 79/2011 Α∆Σ 
συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
«‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο 
ΘΕΣΠΙΣ'».  

 
 Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση  στο άρθρο 6 «∆ιοίκηση-
Θητεία» ορίζεται ότι το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 15µελές συµβούλιο 
αποτελούµενο από:  
- Πέντε (5) αιρετούς µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων δύο (2) 
τουλάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
- ∆έκα (10) µέλη δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική 
εµπειρία η οποία συνάδει µε τον σκοπό του Νοµικού Προσώπου  
‘‘Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου 'Ο 
ΘΕΣΠΙΣ'. 
 
- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Νοµικού Προσώπου όταν 
καταστεί δυνατόν να συµπεριληφθεί στο ∆.Σ. Θα αντικαταστήσει ένα (1) 
µέλος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Λοιπά θέµατα διοίκησης ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 
3463/2006(Κ∆Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και λήγει 
πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 240 παρ. 1 του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: 

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. 

 
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη 
αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Τη συστατική απόφαση του νοµικού προσώπου όπως 
τροποποιήθηκε. 

2. τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως 
συµπληρώθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 20παρ. 16 του 
ν.3731/2008 

 
θα πρέπει να ορίσει, για την επόµενη διετία, τα µέλη του ∆Σ µε τους 
αναπληρωτές τους. Μετά τον ορισµό των µελών θα πρέπει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νοµικού 
Προσώπου. 

 
Υπενθυµίζεται ότι 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.∆.., 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 ∆ήµο ή την Κοινότητα µελών (άρθρο 6, 
παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).  
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