ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 29/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Αποδοτή παραίηηζης ηων μελών ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ΓΔΣΔΠΑ και
οριζμός εκ νέοσ.
Αριθ. Απόθαζης: 294/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 15960/11-10-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Ληκλνρσξίνπ θ.
Σζεξέπεο Αληώληνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο, Μπάληεο Ινξδάλεο, Σζαρεηξίδεο
πύξνο, Βνιηώηεο Αξγύξηνο, Γεώξγνπ Σξύθσλ, Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο
θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγλσζε, ην κε αξηζκό 1387/1110-2017 έγγξαδν ηεο ΓΔΣΔΠΑ σο εμήο: Λόγσ πξνζσπηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ
ππνρξεώζεσλ θάπνηα από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. αδπλαηνύλ
λα παξαβξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Οη ελ ιόγσ ζπλεδξηάζεηο
ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ιακβάλνπλ ρώξα ζηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ ηεο
επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα θάπνηα από ηα κέιε λα κελ κπνξνύλ λα παξαβξίζθνληαη.
πκθώλσο ηεο Τ.Α. 25027 ηεο 6/19.4.84 (ΦΔΚ Β’244), αξζξ.2, παξ.3 αλαθέξεηαη όηη
«Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ απνπζηάδεη από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πέξα από
ηξεηο κήλεο ζπλερώο, ζεσξείηαη όηη παξαηηήζεθε θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε από
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ»
αο ελεκεξώλνπκε όηη, ε ζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. πξνβιέπεηαη από ηα
άξζξα 3 ηνπ Ν. 1069/80 θαη 255 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2016). Σν
άξζξν 255 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα αθνξά ζηε Γηνίθεζε ησλ Κνηλσθειώλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη εθαξκόδεηαη αλαινγηθά ζηηο Γ.Δ.Τ.Α. ειιείςεη λνκνζεηηθήο πξόβιεςεο
ηνπ Ν. 1069/80. Ωο εθ’ ηνύησλ ζπκθώλσο ηνπ αξζξ. 3 ηνπ Ν.1069/80 θαζώο θαη ηνπ άξζξ.
255, παξ.3 ηνπ Γ.Κ.Κ. πξνβιέπεηαη όηη «κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηόλ λα
αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ηα όξηζε θαη ε παξαπάλσ απόθαζε ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ».
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ηελ αδπλακία θάπνησλ κειώλ λα παξαβξίζθνληαη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ζαο πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο σο εμήο :
1.
ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο έιηζαο νθίαο πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο ηνπ
Γ.. ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ε δεκόηηζζα θα Υξεζηίδνπ Μαγδαιελή ε νπνία είλαη ήδε
αλαπιεξσκαηηθό. Η θα έιηζα νθία γίλεηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
2.
ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Κνπξξή Άλλα πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ..
ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ε δεκόηηζζα θα Αλησληάδνπ Μαξία ε νπνία είλαη ήδε αλαπιεξσκαηηθό. Η
θα Κνπξξή Άλλα γίλεηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
3.
ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Γέξνπ Καηεξίλαο πξνηείλεηαη αλαπιεξσκαηηθό
κέινο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ε δεκόηηζζα θα Λππίηθα Φαλή ε νπνία ζα νξηζηεί πξώηε
θνξά σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
4.
ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θνπ Σνινύδε νθνθιή πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο ηνπ
Γ.. ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ν δεκόηεο θνο Καξαληθόιαο ηαύξνο ν νπνίνο ζα νξηζηεί πξώηε θνξά
σο ηαθηηθό κέινο.
5.
ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θνπ Γεσξγηάδε Λάδαξνπ πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο
ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ν δεκόηεο θνο Θενδσξίδεο Αβξαάκ ν νπνίνο ζα νξηζηεί πξώηε
θνξά σο ηαθηηθό κέινο.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ απνδνρή παξαίηεζεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΣΔΠΑ θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπο σο εμήο :
1. ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο έιηζαο νθίαο πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηεο
Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ε δεκόηηζζα θα Υξεζηίδνπ Μαγδαιελή ε νπνία είλαη ήδε
αλαπιεξσκαηηθό. Η θα έιηζα νθία γίλεηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
2. ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Κνπξξή Άλλα πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηεο
Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ε δεκόηηζζα θα Αλησληάδνπ Μαξία ε νπνία είλαη ήδε
αλαπιεξσκαηηθό. Η θα Κνπξξή Άλλα γίλεηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
3. ε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Γέξνπ Καηεξίλαο πξνηείλεηαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ
Γ.. ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ε δεκόηηζζα θα Λππίηθα Φαλή ε νπνία ζα νξηζηεί πξώηε θνξά
σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
4. ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θνπ Σνινύδε νθνθιή πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηεο
Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ν δεκόηεο θνο Καξαληθόιαο ηαύξνο ν νπνίνο ζα νξηζηεί πξώηε θνξά
σο ηαθηηθό κέινο.
5. ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θνπ Γεσξγηάδε Λάδαξνπ πξνηείλεηαη ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ..
ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α. ν δεκόηεο θνο Θενδσξίδεο Αβξαάκ ν νπνίνο ζα νξηζηεί πξώηε
θνξά σο ηαθηηθό κέινο.
Έπεηηα από ηηο παξαπάλσ αληηθαηαζηάζεηο ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Σ.Δ.Π.Α.
έρεη σο εμήο :
Α. Αηξεηνί εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ:
1. Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο Υαξηηίδεο Δπζύκηνο-Πξόεδξνο ηνπ Γ.. κε αλαπιεξσηή ηνπ
ηνλ Θενδώξνπ Απόζηνιν, εθπξόζσπν ηεο πιεηνςεθίαο.
2. Ο Γήκαξρνο, Θενδσξίδεο Κσλ/λνο-Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ
Αβξακίδε Ισάλλε, εθπξόζσπν ηεο πιεηνςεθίαο.
3. Η δεκνηηθή ζύκβνπινο Ισαλλίδνπ Διέλε-ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξώηξηα ηεο ηελ
Γνξάληε Δηξήλε, εθπξόζσπνο ηεο πιεηνςεθίαο.
4. Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο-ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξσηή ηνπ
ηελ θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια εθπξόζσπν ηεο κεηνςεθίαο.
Β. Δθπξόζσπνο θνηλσληθνύ θνξέα:
5. Ο Μπηηάθεο Αλζηκνο, Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο, κέινο ΣΔΔ-ηαθηηθό κέινο κε
αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Σόξηνθα Άλζηκν.
Γ. Γεκόηεο – Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ
6. Η Γνπτηζε Καηεξίλα κε αλαπιεξώηξηα ηεο ηελ Λππίηθα Φαλή
7. Η Υξεζηίδνπ Μαγδαιελή-ηαθηηθό κέινο κε αλαπιεξώηξηα ηεο ηελ έιηζα νθία
8. Η Αλησληάδνπ Μαξία κε αλαπιεξώηξηα ηεο ηελ Κνπξξή Άλλα
9. Ο Θενδσξίδεο Αβξαάκ κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γεσξγηάδε Νίθν
10. Ο Νηαβέιεο Υαξάιακπνο κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Μνξθόπνπιν Ισάλλε
11. Ο Καξαληθόιαο ηαύξνο κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Μαπξίδε Θεόδσξν

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 294/2017.
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