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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 10/12-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 33/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 2ο     Διαπιζηωηική απόθαζη οριζμού μελών Διοικηηικού σμβοσλίοσ  

                 ζηη ΔΑΕ ΘΜΣΘΙΗ. 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ      (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

22 Φραγκαλής Δημήτριος   
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23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) 
Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 6) Ληθεθόξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 7) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντα)   
 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  
Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Σν 2ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο, 
Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη αλέγλσζε ζην ζώκα ην από 12-4-2022 

πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ησλ παξαηάμεσλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο , πνπ αθνξά ζηελ 
εθινγή ελόο κέινπο γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ θαηόπηλ ηεο 

κε αξηζκ. Πξση: 1674/4-3-2022 παξαίηεζεο ηεο Γθάγθνπ Εσγξαθηάο. Αλέγλσζε 
ην παξαπάλσ πξαθηηθό ζην ζώκα πνπ απηνηειώο παξαηίζεηαη σο αθνινύζσο : 
 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα 12-04-2022, ζπλεδξίαζαλ νη παξαθάησ παξαηάμεηο ηεο 

Αληηπνιίηεπζεο, κε ζέκα ηνλ νξηζκό κέινπο ζηε ΘΝΣΘΚΗ ΔΑΕ: 

1. ΔΗΛΟΣΘΙΗ ΤΜΕΡΓΑΘΑ ΠΟΚΘΣΩΜ 

2. ΜΕΟΘ ΟΡΘΖΟΜΣΕ ΓΘΑ ΣΗ ΘΜΣΘΙΗ 

3. ΕΜΩΛΕΜΗ ΘΜΣΘΙΗ 

Ο θ. Παλαγησηίδεο, σο επηθεθαιήο ηεο Δεκνηηθήο Παξάηαμεο «Ελσκέλε ηληηθή» πξόηεηλε 

σο κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΘΝΣΘΚΗ ΔΑΕ ηνλ θ. Αιαηζίδε Θεόδσξν.  

Αθνινύζεζε ςεθνθνξία. 

Σνλ θ. Αιαηζίδε Θεόδσξν ςήθηζαλ δεθαηξεηο (13) Δεκνηηθνί ύκβνπινη θαη Επνκέλσο, από 

ηελ Αληηπνιίηεπζε πξνηείλεηαη ν θ. Αιαηζίδεο Θεόδσξνο σο ηαθηηθό κέινο ζην Δ ηεο 

ΘΝΣΘΚΗ ΔΑΕ.  

Σν παξόλ ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

Λνύγγνο Ζήζεο  Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα  Παλαγησηίδεο Θσζήθ 

Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο Δήκνπ Θσάλλεο  Δεκόπνπινο Κσλ/λνο 

Ραβαλίδεο Χξήζηνο  Κνζκίδεο Παλαγηώηεο Λαδαξίδεο Θενιόγνο 

παλίδεο Επζύκηνο  Μνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο 

 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ λ. 4635/2019  

¨Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4623/2019 (Α΄134) αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: 

«1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ινηπώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, 

πξνβιέπεηαη ν νξηζκόο κειώλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηώλ, θαζώο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, θαηά ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, ηα ηξία πέκπηα 



 3 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, νξίδνληαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα. 

Σα ππόινηπα κέιε, αθαηξνπκέλσλ ηπρόλ κειώλ πνπ νξίδνληαη εθ ηεο ζέζεώο ηνπο (ex officio) 

ή ππνδεηθλύνληαη από θνξείο, νξίδνληαη από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο κε κεηαμύ ηνπο 

ςεθνθνξία. ε θάζε πεξίπησζε, νη ινηπέο παξαηάμεηο ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπκβνύιηα κε 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο ζπλνιηθά. Πξάμεηο νξηζκνύ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ 

εθδόζεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκό πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ από ηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ηελ 1.9.2019, 

ζεσξνύληαη λόκηκεο. 

Γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νηθείνπ 

δεκνηηθνύ ή πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν νη ινηπέο 

παξαηάμεηο δελ νξίζνπλ κέιε, απηά νξίδνληαη κε απόθαζε Δεκάξρνπ ή Πεξηθεξεηάξρε, 

αληίζηνηρα, θαη ε δηαδηθαζία δελ εηζάγεηαη ζην ζπκβνύιην.¨ 

 

 
Κεηά ηα παξαπάλσ θαη αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη ζπδεηήζεηο ν θ. Πξόεδξνο 

θάιεζε ην ζώκα λα πξνβεί ζηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο .  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

 Σε κε αξηζκ. 208/2021 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ,  

 Σε κε αξηζκ. Πξση: 1674/4-3-2022 παξαίηεζε ηεο Γθάγθνπ Εσγξαθηάο 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 3 ηνπ λ. 4635/2019 θαη κεηά  από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Σελ έθδνζε  δηαπηζησηηθήο πξάμεο γηα ηνλ νξηζκό ηνπ Αιαηζίδε Θεόδσξνπ σο 
ηαθηηθνύ κέινπο  ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΑΔ ΗΛΣΗΘΖ από ηελ πιεπξά ηεο 
Αληηπνιίηεπζεο , πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο  παξαηηεζήζαο  Γθάγθνπ Εσγξαθηάο.  
 

 

   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 33/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΘΜΣΘΟ ΓΕΩΡΓΘΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


