ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 32/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Ανηικαηάζηαζη μέλοσς διοικηηικού ζσμβοσλίοσ Κοινωθελούς Δπιτείρηζης
Γήμοσ Αμσνηαίοσ.
Αριθ. Απόθαζης: 363/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 19028/23-11-2017 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 25 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Αθξνδίηε Καξανύιε

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, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πεηξώλ θ. Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην, Αλαξγύξσλ θ. Σζηζκαιίδε
Γεώξγην θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, είπε ηα εμήο: Η θνηλσθεινύο επηρείξεζε από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ξπζκίδεηαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ ΚΓΚ. Μεηαμύ ησλ πξνζώπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε
ηεο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο είλαη θαη δεκνηηθνί ζύκβνπινη, εθπξόζσπνη ηεο
πιεηνςεθνύζαο θαη ηεο κεηνςεθνύζαο παξάηαμεο. Έηζη, ζηελ παξ.1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ
νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη « Από ην κέιε απηά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) είλαη αηξεηνί
εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ αηξεηώλ κειώλ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο εμ
απηώλ πξνέξρεηαη από ηε κεηνςεθία».
Από ην άξζξν 66 παξ. 6 ηνπ Ν.3852/2010 πνπ αθνξά ηηο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο πξνθύπηεη
όηη :
«Σν κέινο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε από ηελ
παξάηαμή ηνπ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιε παξάηαμε θαη δελ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα
είλαη κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ή ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο,
όπνπ εθιέρηεθε σο κέινο ηεο παξάηαμεο από ηελ νπνία αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε,
θαζώο θαη λα νξηζζεί ή λα παξακείλεη αληηδήκαξρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ».
ύκθσλα κε άπνςε πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ αξηζκ. Πξση.: 49466/49058/2011/ 8-2-2012
εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ θαη ζε ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ: «Γεκνηηθνί ζύκβνπινη πνπ
ζπκκεηείραλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην δεκνηηθήο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο σο εθπξόζσπνη
είηε ηεο πιεηνςεθνύζαο είηε ηεο κεηνςεθνύζαο δεκνηηθήο παξάηαμεο εθόζνλ
αλεμαξηεηνπνηεζνύλ, παύνπλ πιένλ λα ζεσξνύληαη εθπξόζσπνη ηεο παξάηαμεο από ηελ
νπνία πξνέξρνληαλ. πλεπώο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζα πξέπεη λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπο νξίδνληαο ζηε ζέζε ηνπο άιια κέιε ηα νπνία λα θαηέρνπλ ηηο ηδηόηεηεο
πνπ νξίδεη ην άξζξν 255 ηνπ ΚΓΚ.»
Καηά ζπλέπεηα πξνηείλεηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα νξίζεη λέν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο ΓΗΚΔΑ, Γεκνηηθό ύκβνπιν πξνεξρόκελν από ηελ παξάηαμε ηεο
κεηνςεθίαο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Γηαλληηζνπνύινπ πκέιαο ε νπνία κε δήισζε πνπ
θαηέζεζε ζηνλ πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε από ηελ /2017
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

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 365/2017.
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