
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 24/25-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ.410/2016 ΘΕΜΑ :  «Αντικατάσταση τακτικού 

µέλους του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ µε την 

επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-

Φροντίδας και προσχολικής αγωγής του 

∆ήµου Θέρµης».   

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 25η-10-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 15:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 36464/21-10-2016 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 20 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γκουστίλης Θεόδωρος   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
2 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
1 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

4 Τιτέλης Κωνσταντίνος 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 
5 Αγοραστούδη Ευγενία 4 Κεφαλάς Ανέστης 
6 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
7 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Κοντοπίδης Γεώργιος 
8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

9 Γκιζάρης Στέργιος 8 Μουστάκας Βασίλειος 
10 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Πονερίδης Παναγιώτης 
11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Σαµαράς Σωκράτης 
12 Καρκατζίνος Νικόλαος 11 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 
13 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 12 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα (προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος) 
14 Λαγός Νικόλαος 13 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μπίκος Κωνσταντίνος   

17 Πράτανος Απόστολος     

18 Σαραφιανός Χρήστος   

19 Τσολάκης Απόστολος   

20 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απουσίας του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου τον αναπληρώνει νοµίµως ο 
Αντιδήµαρχος κ. Γκουστίλης Θεόδωρος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 
απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
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H Πρόεδρος εισηγούµενη το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι τo Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & 
Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης»,  συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 103/2011 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ. 1101/τεύχος 
Β/02-06-2011 Φ.Ε.Κ., διοικείται από 15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από : 
 

• τον ∆ήµαρχο ή άλλο αιρετό µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης 
• τουλάχιστον έξι (6) αιρετά µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης, εκ των 

οποίων δύο προέρχονται από τη µειοψηφία. 

• δηµότες ή κατοίκους του ∆ήµου Θέρµης, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το 
αντικείµενο της επιχείρησης και 

• σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από (20) είκοσι 
εργαζοµένους τότε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει και εκπρόσωπος των 
εργαζοµένων, οπότε µειώνεται κατά έναν (1) ο αριθµός των ∆ηµοτών που 
συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης. 

• σε περίπτωση που δεν απασχολούνται περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι, ο αριθµός 
των δηµοτών που έχουν εµπειρία και γνώσεις σε θέµατα σχετικά µε την επιχείρηση, 
αυξάνεται.  

 
Με την αριθ. 406/2014 (Α∆Α: 70Ρ9ΩΡΣ-2ΥΠ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίσθηκε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας  & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» αποτελούµενο 
από τους: 
 

1. Μίχου Σουλτάνα ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή τον Βογιατζή ∆ηµήτριο 
2. Κοντοπίδη Γεώργιο µε αναπληρωτή τον Κουγιουµτζίδη Σταύρο 
3. Τιτέλη Κωνσταντίνο µε αναπληρωτή τον Πονερίδη Παναγιώτη 
4. Αναγνώστου Πασχάλη µε αναπληρωτή τον Μπίκο Κωνσταντίνο  
5. Καρκατζίνο Νικόλαο µε αναπληρωτή τον Λαγό Νικόλαο 
6. Ακριτίδου Μαρία µε αναπληρωτή Ζελιλίδη ∆αµιανό 
7. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα µε αναπληρωτή τον Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο  
8. Τσουκαλά Λήδα - Αναστασία µε αναπληρωτή τον Καρκατζούνη Θεοφάνη 
9. Βιολιτζή Ανδρέα µε αναπληρωτή τον Κυριακίδη Στυλιανό  
10. Τσαρούχα Ειρήνη µε αναπληρώτρια την Κασάπη Παρθένα 
11. Παπαπαναγιώτου Ευάγγελο µε αναπληρωτή τον Μπακιρτζή Γεώργιο 
12. Καράνταλη Μιχαήλ µε αναπληρώτρια την Φυτώκα – Καϊναµίση Μαγδαληνή  
13. Κέκη Μαρία µε αναπληρωτή τον Καραβέλλα Σοφία  
14. Νικολούδη Γεώργιο µε αναπληρωτή τον Γαβριηλίδη ∆ηµήτριο   
15. Τσολακίδου Ελένη µε αναπληρώτρια Μαύρου Χιονία. 

 
Με την αριθ. 112/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε νέο τακτικό µέλος του 
∆.Σ.  του Νοµικού Προσώπου,  ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων η κα Σκίζα ∆ήµητρα, 
ύστερα από την παραίτηση της  κας Τσολακίδου Ελένης. 
 
Με την αριθ. 185/2016 (Α∆Α: 7ΑΦ∆ΩΡΣ-ΕΗ8) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ορίστηκε νέο τακτικό µέλος του Νοµικού Προσώπου, λόγω παραίτησης της ∆ηµοτικής 
Συµβούλου Τσουκαλά Λήδα - Αναστασίας του συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΘΕΡΜΗΣ η οποία έγινε αποδεκτή µε την αριθ. 570/11116/31-3-2016 απόφαση ∆ηµάρχου η 
∆ηµοτική Σύµβουλος  Τριανταφυλλίδου Ιωάννα του ίδιου συνδυασµού.  
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος 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.  
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Με βάση τα παραπάνω εφόσον η κα  Ακριτίδου Μαρία παραιτήθηκε από ∆ηµοτική 
Σύµβουλος και είχε οριστεί τακτικό µέλος του Νοµικού Προσώπου  «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας και προσχολικής αγωγής του ∆ήµου Θέρµης» µε την παραπάνω 
ιδιότητα θα πρέπει µε νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αντικατασταθεί και να 
οριστεί νέο τακτικό µέλος ∆.Σ. το οποίο θα προταθεί από την πλειοψηφία  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος να πρότεινε να ορισθεί νέο τακτικό µέλος ο ∆.Σ. 
Λιάντας ∆ηµήτριος. 
 
Στη συνέχεια κλήθηκε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση  της Προέδρου και της υπηρεσίας, τη συστατική πράξη του Νοµικού προσώπου και 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
Ορίζει νέο τακτικό µέλος του ∆.Σ.  του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου 
Θέρµης», στη θέση της παραιτηθείσας ∆ηµοτικής Συµβούλου κας Ακριτίδου Μαρίας το 
∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Λιάντα ∆ηµήτριο.  

  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 410/2016. 
 
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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