
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ.378/2016 ΘΕΜΑ :  «Αντικατάσταση τακτικού 

µέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 
έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από το 
δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι 
κατεπείγον. 
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα 
αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
µελών του δηµοτικού συµβουλίου. 
Ύστερα από αυτό η πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα της  «Αντικατάστασης τακτικού 
µέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου» για τη νόµιµη συγκρότηση και την 
εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου καθώς το αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα  επίκειται σειρά θεµάτων για τα οποία θα πρέπει άµεσα να συνεδριάσει η 
Επιτροπή. 
 
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα 
 

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το ανωτέρω θέµα έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 17-10-2016 Εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών σχετικά µε 
την αντικατάσταση τακτικού µέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) και 
µε την υπ αριθµ. 30565/06-08-2014 (εγκ. 43) µε Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του Προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες 
που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας 
συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής 
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα µέλη της οικονοµικής  
επιτροπής και στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής.  

Σε εκτέλεση των ανωτέρω µε την υπ αριθµ. 292/2014 (Α∆Α :7Ψ3ΨΩΡΣ-2ΦΨ) απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε βάση το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και το άρθρο 74 του Ν. 
3852/2010 εκλέχθηκαν για την περίοδο από 01-09-2014 έως 05-03-2017 τακτικά µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας οι κ.κ. Ακριτίδου 
Μαρία, Ζελιλίδης ∆αµιανός, Κουγιουµτζίδης Σταύρος, Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα, Σαµαράς 
Σωκράτης και οι σύµβουλοι της µειοψηφίας κ.κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης, Σαραφιανός Χρήστος 
και Τσουκαλά Λήδα - Αναστασία.  

Αναπληρωµατικά µέλη της οικονοµικής επιτροπής εκλέχθηκαν από την πλευρά της 
πλειοψηφίας οι σύµβουλοι κ.κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Καραουλάνης ∆ηµήτριος και 
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Πονερίδης Παναγιώτης και οι σύµβουλοι της µειοψηφίας κ.κ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και 
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα.  

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη νόµιµα σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 78586/17-9-2014 έγγραφο 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  
 
 Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 149/2016 απόφασή του αντικατέστησε 
λόγω παραιτήσεώς της την κα Τσουκαλά Λήδα-Αναστασία  από τακτικό µέλος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Καρκατζούνη 
Θεοφάνη ο οποίος ήταν το πρώτο κατά σειρά εκλογής αναπληρωµατικό µέλος της 
µειοψηφίας. 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία στις 10-10-2016 υπέβαλε, αίτηση παραίτησης από τη θέση της 
∆ηµοτικής Συµβούλου του συνδυασµού «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»   η οποία έγινε 
αποδεκτή µε την αριθ. 1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου.  
 
Με βάση τα παραπάνω εφόσον η κα Ακριτίδου Μαρία παραιτήθηκε από ∆ηµοτική 
Σύµβουλος δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι και µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
καθώς έχει εκλείψει η αναγκαία προϋπόθεση προς τούτο δηλ. η ιδιότητά της ως ∆ηµοτικής 
Συµβούλου 
 
Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο (Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ) του Τµήµατος 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατά τη διάρκεια της 
θητείας τα αναπληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά της εκλογής τους, 
καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές. Όταν τα µέλη της 
µειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της θητείας και δεν εκλεγεί αντικαταστάτης τους, 
τη θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας. 
∆ιαφορετική είναι η περίπτωση της αντικατάστασης τακτικού µέλους Επιτροπής, µε πράξη 
του δηµοτικού συµβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον 
συνεχείς συνεδριάσεις, και ο οποίος δεν αντικαθίσταται από το αντίστοιχο αναπληρωµατικό 
µέλος».  
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αντικαταστήσει τη 
∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ακριτίδου Μαρία από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Τιτέλη Κωνσταντίνο, 
ο οποίος είναι το πρώτο κατά σειρά εκλογής αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 
3852/2010 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

Αντικαθιστά την κα Ακριτίδου Μαρία από τακτικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Τιτέλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι το πρώτο κατά 
σειρά εκλογής αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας. 
 
 Η ανωτέρω αντικαθίσταται καθώς στις 10-10-2016 υπέβαλε, αίτηση παραίτησης από τη 
θέση της ∆ηµοτικής Συµβούλου του συνδυασµού «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»   η οποία 
έγινε αποδεκτή µε την αριθ. 1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 378/2016 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

                  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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