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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 05 - 09 - 2016
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης :261/ 2016
ΘΕΜΑ: Ορισµός νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το χρονικό διάστηµα από 15-92016 έως 14-9-2018
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 2016,
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10892/01-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του
προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33)
µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
Αβραµίδης Κυριάκος
Αποστολίδου Μαρία
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Καρράς Ευστράτιος
Σιδηρόπουλος Σάββας
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Μανωλόπουλος Βασίλης
Γρούγιος Ηλίας
Κατζικάς Γεώργιος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Εµεινίδης Αναστάσιος
Κεσόγλου Παύλος
Μεζίκης Βασίλειος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία
Λαδάς Παράσχος
Ράπτου Ολγα
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Λαϊνάκου Αφροδίτη
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Νοτάκης Ιωάννης
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραµίδης Μωϋσής

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μενεµένης κα Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη, η οποία παρέστη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος και έθεσε υπόψη των µελών
ότι:
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 60/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων
Μενεµένης συστάθηκε η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 252 - 264 του Ν. 3463/ 2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµό 12196/14.04.2011 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας
Θράκης και η οποία δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµό 1100/ 02-06-2011 ΦΕΚ τεύχος Β΄.
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση προήλθε από τη συγχώνευση της: 1) Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση
Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Αµπελοκήπων (Κ.∆.Ε.Π.Κ.Α.Α.) και 2) της ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Μενεµένης (∆Η.Κ.Ε.Μ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010).
Σύµφωνα µε το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), και σύµφωνα µε το άρθρο
6 της ιδρυτικής πράξης σύστασης της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., ορίζεται ότι: Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαµελές
διοικητικό συµβούλιο, το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρωτές του από το δηµοτικό συµβούλιο. Από
τα µέλη αυτά:
• Τουλάχιστον τρείς (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και τουλάχιστον ένα (1), µέλος εξ αυτών,
προέρχεται από τη µειοψηφία.
• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από
είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από είκοσι 20 εργαζοµένους η θέση αυτή καλύπτεται από δηµότη.
• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
• Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε τα
αντικείµενα και τους σκοπούς της επιχείρησης.
Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου είναι διετής. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις
(3) µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου δηµοτικού συµβουλίου
Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µαζί µε τον αντιπρόεδρο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
στην ίδια συνεδρίαση µε την οποία ορίζονται και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. β' άρθρ. 6 του Ν. 2839/2000 : «Στις περιπτώσεις διορισµού ή
υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων
συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων
προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζοµένων ή
υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται
είναι πάνω από ένα (1).
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο
µε µισό της µονάδας και άνω.».
Με την υπ’ αριθµό 1-22/08/2016 απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζοµένων στη Κ.∆.Ε.∆Α.Μ.,
εξελέγη και υποδεικνύεται από αυτήν, η κ. Ειρήνη Ιατρίδου, ως εκπρόσωπός των εργαζοµένων για την

συµµετοχή της ως µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., µε αναπληρωτή της την κ. Ζωή
Κωνσταντίνου, και συνετάχθη το πρακτικό της που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Με το από 29/08/2016 έγγραφό του κοινωνικού φορέα του Συλλόγου /Σωµατείου «Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος» ορίστηκε και προτάθηκε ο κ. Ευστάθιος Παπαδόπουλος, ως εκπρόσωπός του κοινωνικού
φορέα της περιοχής για την συµµετοχή του ως µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., µε
αναπληρωτή του τον κ. Βασιλειάδη Βασίλειο, σύµφωνα µε την από 29/08/2016 απόφαση της γενικής
συνέλευσης των µελών του, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.
Αφού λάβαµε υπ’όψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 255 και 264 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/30.6.2006).
2) Τη συστατική Πράξη της Κ.∆.Ε.∆Α.Μ. (ΦΕΚ 1100/02.06.2011)
3) τις διατάξεις του άρθρο 6, παρ 1, εδ. β΄ του Ν 2839/2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 196/12-09-2000).
4) Την εγκύκλιο 16 (αρ. πρωτ. οικ. Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819/22.02.2007) του Υπουργείου Εσωτερικών
5) Τις διατάξεις της υπ΄ Αριθ. Πρωτ: οικ. 43254/31.07.2007 Απόφασης του Υπουργού ΕΣ.∆.∆.& Α. (ΦΕΚ
1492/17.08.2007).
6) Τις διατάξεις της υπ΄ Αριθ. Πρωτ: οικ. 39155/10.10.2014 Απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Α & Η.∆..
7) Την υπ’ αριθµό 1-22/08/2016 απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζοµένων στη Κ.∆.Ε.∆Α.Μ.,
πρακτικό της οποίας επισυνάπτεται και είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
8) το από 29/08/2016 έγγραφό του κοινωνικού φορέα του Συλλόγου /Σωµατείου «Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος» και την από 29/08/2016 απόφαση της γενικής συνέλευσης των µελών του, όπως
επισυνάπτονται και είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Ο ∆ήµαρχος προτείνει τα µέλη της πλειοψηφίας:
Αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και αναπληρωτές προερχόµενοι από την πλειοψηφία:
1) Αβραµίδης Κυριάκος, ∆.Σ. Πρόεδρος,
2) Κωνσταντίνου Κυριάκος, ∆.Σ. Αντιπρόεδρος
3) Αποστολίδου Μαρία, ∆.Σ., ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Ιωαννίδη Εµµανουήλ, ∆.Σ.
4) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος ∆.Σ. ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Κατζικά Γεώργιο ∆.Σ.
∆ηµότες ή κάτοικοι που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης:
1) Νάτση Χρυσή, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της την Κύρπη Αικατερίνη
2) Μπουλούκης Νικόλαος, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Σαµαρά Γεώργιο
Από την µειοψηφία:
Αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και αναπληρωτές προερχόµενοι από την µειοψηφία:
1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, ως τακτικό µέλος, (ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ) µε αναπληρωτή της την
Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία (ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ).
∆ηµότες ή κάτοικοι που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης:
2) Καζαντζίδης Γεώργιος, ως τακτικό µέλος,(ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) µε αναπληρωτή του τον Τσικρίκα

Σταµάτη (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ).
3) Τζελάλης Κωνσταντίνος, ως τακτικό µέλος, (ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ) µε
αναπληρωτή του τον Τσιµπούρα-Κουδέρη Παναγιώτη (ΑΝΥΠΑΚΟΗ).
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρχίζει από την ηµεροµηνία που λήγει η θητεία του προηγούµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι από την 15.09.2016 και λήγει την 14.09.2018
Με βάση, τα παραπάνω καλείται το ∆.Σ. ν ’αποφασίσει για τον ορισµό των µελών για τη συγκρότηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)», µε θητεία από 15.09.2016 έως 14.9.2018.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει τον ορισµό νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το χρονικό διάστηµα από 15-9-2016 έως 14-9-2018
Από την πλειοψηφία:
Αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και αναπληρωτές προερχόµενοι από την πλειοψηφία:
1) Αβραµίδης Κυριάκος, ∆.Σ. Πρόεδρος,
2) Κωνσταντίνου Κυριάκος, ∆.Σ. Αντιπρόεδρος
3) Αποστολίδου Μαρία, ∆.Σ., ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Ιωαννίδη Εµµανουήλ, ∆.Σ.
4) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος ∆.Σ. ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Κατζικά Γεώργιο ∆.Σ.
∆ηµότες ή κάτοικοι που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης:
1) Νάτση Χρυσή, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της την Κύρπη Αικατερίνη
2) Μπουλούκης Νικόλαος, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Σαµαρά Γεώργιο
Από την µειοψηφία:
Αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου και αναπληρωτές προερχόµενοι από την µειοψηφία:
1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, ως τακτικό µέλος, (ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ) µε αναπληρωτή της την
Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία (ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ).
∆ηµότες ή κάτοικοι που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης:
2) Καζαντζίδης Γεώργιος, ως τακτικό µέλος,(ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) µε αναπληρωτή του τον Τσικρίκα
Σταµάτη (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ).
3) Τζελάλης Κωνσταντίνος, ως τακτικό µέλος, (ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ) µε
αναπληρωτή του τον Τσιµπούρα-Κουδέρη Παναγιώτη (ΑΝΥΠΑΚΟΗ).
-

H Ειρήνη Ιατρίδου, ως εκπρόσωπoς των εργαζοµένων, µε αναπληρωτή της την κ. Ζωή
Κωνσταντίνου.

-

Ο κ. Ευστάθιος Παπαδόπουλος, ως εκπρόσωπός του κοινωνικού φορέα του Συλλόγου /Σωµατείου
«Κωνσταντίνος Παλαιολόγος» µε αναπληρωτή του τον κ. Βασιλειάδη Βασίλειο.

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 261/2016

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

Ο Πρόεδρος
Βαλάνος Νικόλαος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 06 - 09 - 2016
Ακριβές Απόσπασµα

Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος

