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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Α ρ ι θ μ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 21/01-12-2022 

 

Αριθμ. Αποφ: 164/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 1ο Ανάκληση της με αριθμ. 158/2022 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου και έκδοση διαπιστωτικής πράξης ορισμού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου στη «Δ.Α.Ε. ΣΙΝΤΙΚΗ». 

                                  

 

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 

ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 11050/01.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την 

παρουσία δεκατεσσάρων  (14) μελών και την απουσία δεκατριών  (13) μελών, 

όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αθανασιάδης Αναστάσιος  1 Γεωργιάδης Άνθιμος  

2 Αργυροπούλου Σταυρούλα  2 Δήμου Ιωάννης 

3 Δημόπουλος Κωνσταντίνος  3 Ζλατίντσης Αντώνιος 

4 Ζαπρίδης Ευστάθιος  4 Ιωαννίδου Μαρία  

5 Ιντζές Νικόλαος  5 Κορωνίδης Παύλος  

6 Κοσμίδης Παναγιώτης  6 Λαζαρίδης Θεολόγος  

7 Λούγγος Ζήσης  7 Λεωνάκης Λεωνίδας  

8 Μαυροφρύδης Κυριάκος  8 Μουμτζίδης Χαράλαμπος  

9 Νικηφόρου Κωνσταντίνος  9 Νικολάου Λεωνίδας  

10 Παναγιωτίδης Ιωσήφ  10 Ραβανίδης Χρήστος  

11 Σαββίδης Παναγιώτης  11 Ρόδη Σουλτάνα  

12 Τορουνίδης Ιωάννης  12 Σπανίδης Ευθύμιος  

13 Φραγκαλής Δημήτριος 13 Τσίντσιος Γεώργιος 

14 Φυταγκουρίδου Όλγα   
 

   

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που 

κλήθηκε νόμιμα. 

Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κεσόγλου Μαρία. 
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Ο κ. Σπανίδης Ευθύμιος ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραβρεθεί στη 

συνεδρίαση γιατί ταξιδεύει εκτός νομού. 

Οι κκ. Ζλατίντσης Αντώνιος και Μουμτζίδης Χαράλαμπος εισήλθαν 

καθυστερημένα στο πάνελ της τηλεδιάσκεψης στην αρχή της συζήτησης του 1ου 

θέματος. 

Ο κ. Κοσμίδης Παναγιώτης αποχώρησε από το πάνελ πριν διεξαχθεί η 

ψηφοφορία του 3ου θέματος. 

 

 

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Δήμαρχος και είπε ότι 

κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 11019/30.11.2022 αίτησης παραίτησης του κ. 

Φρέγκου Κυριάκου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δ.Α.Ε ΣΙΝΤΙΚΗ» 

γίνεται ανάκληση της με αριθμ. 158/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι προτίθεται να τον αντικαταστήσει ο ίδιος. 

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο η κα Φυταγκουρίδου Όλγα και είπε ότι δεν 

μπορεί να γίνεται λόγος για ανάκληση, καθώς σε παρόμοιες περιπτώσεις πρέπει 

πρώτα να γίνει αποδοχή της παραίτησης και κατόπιν διαπιστωτική πράξη για την 

αντικατάσταση του μέλους που παραιτήθηκε.  

Το Σώμα συμφώνησε με την κα Φυταγκουρίδου, η οποία συνεχίζοντας 

παρατήρησε ότι επαναλαμβάνεται συχνά το φαινόμενο του ορισμού και της 

σύντομης παραίτησης μελών στη «Δ.Α.Ε ΣΙΝΤΙΚΗ». 

Κατόπιν, πήρε το λόγο ο κ. Παναγιωτίδης Ιωσήφ και είπε ότι συμφωνεί με 

την παρατήρηση της κας Φυταγκουρίδου. Είπε, επίσης, ότι ο Δήμος θα πρέπει να 

δείξει φροντίδα για τη δημοτική εταιρεία, να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και 

να ελέγχει την οικονομική της κατάσταση. 

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος διευκρίνισε ότι η παραίτηση του κ. Φρέγκου 

έγινε για προσωπικούς λόγους και δεν έχει σχέση με την ίδια τη δημοτική 

εταιρεία. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το 

σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

      

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη 

 Την εισήγηση του θέματος, 

 Την με αριθμ. πρωτ. 11019/30.11.2022 αίτηση παραίτησης του κ. 

Φρέγκου Κυριάκου, μέλους της δημοτικής εταιρείας «Δ.Α.Ε. ΣΙΝΤΙΚΗ», 

 Τη με αριθμ. 718/2022 απόφαση δημάρχου, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Κατά πλειοψηφία δεκατεσσάρων ψήφων (14) υπέρ και δύο (2) ψήφων 

κατά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Φρέγκου Κυριάκου από τη θέση 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής εταιρείας «Δ.Α.Ε. 

ΣΙΝΤΙΚΗ». 

2. Ορίζει τον κ. Δήμαρχο στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της δημοτικής εταιρείας «Δ.Α.Ε. ΣΙΝΤΙΚΗ». 

 

Μειοψήφησαν οι κκ. Παναγιωτίδης Ιωσήφ και Δημόπουλος Κωνσταντίνος, οι οποίοι 

διευκρίνισαν ότι συμφωνούν μεν με την αποδοχή της παραίτησης του κ. Φρέγκου 

Κυριάκου, διαφωνούν δε με τον ορισμό του κ. Δημάρχου ως αντικαταστάτη του. 

 

                                

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2022. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τ.Σ.Υ 

 

Ιντζές Νικόλαος 

Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Υ 

 

Υπογραφές 16 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ 

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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