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ΘΔΚΑ: «Απνδνρή παξαίηεζεο αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θαη νξηζκόο λένπ 
κέινπο γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.& Θ. Θώδηθα». 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα πλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
13.2.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
3554/8-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Πξόζθιεζεο 2/2019) ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Γεσξγίαο Υαξακαξά, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ δύν Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
Ζ Πξόεδξνο : ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
Ζ Γξακκαηέαο :  ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ απνπζηάδνληνο 
Γξακκαηέα ηνπ Γ.. Διεπζέξηνπ Πιάηαλνπ). 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
Πξάμε Αλαξηεηέα ζην Πξόγξακκα 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Τπεξεζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 
 

  Αξ. Απόθαζεο: 38/2019 
 
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 4678/18-2-2019 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
                         
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Από ηα Πξαθηηθά ηεο από 13.2.2019 
ηαθηηθήο πλεδξίαζεο Λν. 2/2019 ηνπ Γ.. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

1. ΘΑΙΑΚΠΟΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
3. ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 
4.ΑΛΣΩΛΑΡΟΠΟΤΙΟ 

ΥΡΖΣΟ-ΔΤΙΟΓΗΟ 
5. ΡΟΘΟΤ ΥΑΡΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΥΑΡΑΚΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
10. ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΖΣΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
12. ΑΓΓΔΙΖ ΥΡΖΣΟ 
 

13. ΣΑΒΙΑΡΗΓΖ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

14. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ 

15. ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 

16. ΘΟΤΡΔΚΔΛΟ  
      ΙΑΚΠΡΟ 
17. ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 

ΙΤΑΛΓΡΟ 
19. ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ 

ΗΩΑΛΛΖ 
20. ΘΟΠΔΙΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 
21. ΑΡΑΠΟΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

22. ΠΙΑΣΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ 
23. ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
24. ΘΟΛΣΟ ΑΠΟΣΟΙΟ 
25. ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 
26. ΛΣΑΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
27. ΓΑΪΣΑΛΑ-ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ 

ΔΤΣΤΥΗΑ 
28. ΘΟΤΣΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ 
30. ΗΩΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
31. ΓΘΟΤΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΤΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ-ΘΑΡΘΑΛΖ 

ΑΛΣΩΛΗΑ 
33. ΠΑΠΑΘΩΣΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 
 

 

  

 

  

ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Πιέζζαο Θσλ/λνο, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 21 παξόληεο 
θαη 12 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο                             Αλησλαξόπνπινο  Υξήζηνο - Δπιόγηνο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο                                Ρόθνπ Υαξίθιεηα            

Παπαινπθά  Δπηπρία                                ΓεσξγακιήοΙύζζαλδξνο 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο                                   Αξάπνγινπ  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε                                      Πιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Υαξακαξά  Γεσξγία                                  Παπαληθνιάνπ  Ληθόιανο 
Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο                        Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Αλδξένπ  Υξεζηίλα                                    Γατηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο                            Θνπηζάθεο  Κηραήι 
Αγγειήο Υξήζηνο                                      Αγαγηώηνπ  Βαζηιηθή                                                                                

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο                          ηώξεο  Ληθόιανο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα   Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε  Αλησλία 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Σνκπνύινγινπ Ησάλλεο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο  
 

ΑΔΑ: ΨΡΑΕ46ΜΩ0Ι-ΨΚΒ



 3 

εκεηώλεηαη όηη από ηελ πλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, ελώ ήηαλ παξώλ ν 

Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο θ. Γεώξγηνο 

Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ην 21ν ζέκα ηεο 

Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε εκβόιηκα κεηαμύ ηνπ 15νπ θαη 16νπ ζέκαηνο 

απηήο, ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο πλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 

 Ο θ. Η.Σνκπνύινγινπ απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Γ.Θαιύβεο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Ι.Θνπξεκέλνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Β.Παπαθώζηαο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 21νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ θαη ν θ. Γ.Θαληαξέιεο απνρώξεζαλ από ηε 

πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ 

ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 

Απνπζίεο :  

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υ.Δ.Αλησλαξόπνπινο, Υ.Ρόθνπ, Θ.Ληάηζεο θαη Κ.Θνπηζάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ... 

 
Ζ θ. Πξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο εηδηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην 14ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
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Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

14ν  ΘΔΚΑ  Ζ.Γ. 

 
Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 14ν Θέκα Ζ.Γ. θαη κε βάζε ηα ππ΄αξηζκ. πξση. 

991/5-2-2019 θαη 950/4-2-2019 έγγξαθα ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, 

είπε ηα εμήο:  

 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,  
 
ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε Αλαπιεξσκαηηθνύ Κέινπο ζην Γ ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο . 
 
 
 αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξ.  950/4-2-2019 εηζήγεζε ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο ζρεηηθά κε  ηελ  ιήςε 
απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε Αλαπιεξσκαηηθνύ Κέινπο 
ζην Γ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο . 
 

ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΙΟΤ Γ ΘΔΓΛΦΛΥ 
 
ΘΔΚΑ: «Απνδνρή παξαίηεζεο κέινπο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο θαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηνλ νξηζκό λένπ» 

 

αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε : 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010 όπνπ αλαθέξεη όηη « Οη Γήκνη 
κπνξεί λα έρνπλ κόλν :α) κία θνηλσθειή επηρείξεζε» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 108 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010 όπνπ αλαθέξεη «Οη Γήκνη 
πνπ πξνθύπηνπλ από ζπλέλσζε ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 
ηνπο ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπλελσκέλσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ , 
σο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο απηώλ θαζώο θαη ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
απνξξένπλ από ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη» 
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 252-264 ηνπ Λ. 3463/2006 όπσο ηζρύνπλ θαη εηδηθόηεξα 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 255 , ην νπνίν αθνξά ζηε Γηνίθεζε ησλ Θνηλσθειώλ 
Δπηρεηξήζεσλ , όπνπ νξίδεηαη όηη: « Οη Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο δηνηθνύληαη από 
Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην απνηεινύκελν από επηά (7) έσο έληεθα (11) κέιε , ηα νπνία 
νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην».  
 Σελ αξηζ. 46/2011 θαη 84/2011 ηξνπνπνηεηηθή απηήο απνθάζεηο Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε ζπγρώλεπζεο ησλ 2 θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ ησλ 
πξώελ δήκσλ Λ. Φηιαδέιθεηαο θαη Λ. Υαιθεδόλαο ζε έλα Λ.Π.Η.Γ. ηνπ Γήκνπ 
Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλαο θαη έγθξηζε πζηαηηθήο Πξάμεο απηνύ» όπνπ ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 6:  
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Ζ Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε δηνηθείηαη από 11κειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην , ηα νπνία 
νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην Γεκνηηθό ή Θνηλνηηθό πκβνύιην. Από 
ηα κέιε απηά ηνπιάρηζηνλ:  
Σξεηο (3) είλαη αηξεηνί εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλόηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ 
ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο πξνέξρεηαη από ηε κεηνςεθία.  
Έλαο (1) είλαη εθπξόζσπνο θνηλσληθνύ θνξέα ηεο πεξηνρήο. Σα ππόινηπα κέιε είλαη 
δεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλόηεηαο πνπ έρνπλ πείξα ή γλώζεηο ζρεηηθέο κε 
ην αληηθείκελν ηεο Δπηρείξεζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από είθνζη (20) εξγαδνκέλνπο 
, νξίδεηαη κέινο έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ν νπνίνο 
ππνδεηθλύεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε απηώλ θαη κεηώλνληαη θαηά έλαο νη δεκόηεο ή νη 
θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ. 
Από ηα παξαπάλσ κέιε , ην Γεκνηηθό πκβνύιην νξίδεη δύν (2) κέιε γηα ηελ θάιπςε 
ηεο ζέζεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ. 
 Σν ΦΔΘ 933/23-5-2011 βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπζηήλεηαη ε λέα ζπγρσλεπκέλε 
επηρείξεζε ζε έλα Λ.Π.Η.Γ. ηνπ λένπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο θαη ηελ έγθξηζε 
πζηαηηθήο Πξάμεο απηνύ κε ηελ επσλπκία -θαηεγνξία «ΘΟΗΛΩΦΔΙΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΓΖΚΟΤ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ - ΥΑΙΘΖΓΟΛΟ» ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: ΘΟΗΛΩΦΔΙΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ Λ.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΦΔΘ 1764Β/17-05-2018,  όπνπ 
θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ε επηρείξεζε δηνηθείηαη από 11κειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ηα 
νπνία νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην Γεκνηηθό ή Θνηλνηηθό πκβνύιην.  
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255, παξ.2 & 3 ηνπ Λ. 3463/2006 όπνπ: « ε ζεηεία ηνπ 
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ , εθηόο αλ ζηελ 
πξάμε ζύζηαζεο ηεο επηρείξεζεο πξνβιέπεηαη κηθξόηεξε ζεηεία. ε θάζε πεξίπησζε ε 
ζεηεία ηνπ ιήγεη ην αξγόηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ» θαζώο θαη όηη «ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ησλ θνηλσθειώλ 
επηρεηξήζεσλ είλαη δπλαηό λα αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο , κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Θνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ηα όξηζε, ε νπνία 
ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ». 
 Σελ αξηζ. 242/2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία έγηλε ν νξηζκόο 
ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο. 
 Σελ ππ' αξηζ.πξση. 724/24-01-2019 έγγξαθε παξαίηεζε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο 
ηεο θ. Κπνπγά Δπαγγειίαο , ε νπνία είρε νξηζζεί αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηεο 
Δπηρείξεζεο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο  θ. Σζηιίθνπλα Δπαγγειίαο. 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαιείηαη λα ιάβεη απόθαζε θαη ζπγθεθξηκέλα 
λα πξνβεί: 
ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ παξαηηήζεσο. 
ηνλ νξηζκό, λένπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 
από ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κέρξη 31/8/2019. 

Αθνινύζσο έιαβαλ ηνλ ιόγν δηάθνξνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηηο 
απόςεηο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά ηεο 
πλεδξηάζεσο. 

 
 Πξνηείλεηαη γηα λέν αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π. ε θ. Θαιιηόπε 

Καξγαξίηε, δεκόηηζζα/θάηνηθνο. 
 
Θαηόπηλ απηνύ ν Πξόεδξνο έζεζε ην όιν ζέκα ζε ςεθνθνξία σο εηζήρζε θαη κε ηελ 
πξόηαζε γηα ην λέν αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π. θαη θάιεζε ην ώκα λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Κεηά ηαύηα, ην Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ 
θαηαηεζείζα πξόηαζε γηα ην λέν αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π., ηα 
ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ.& Θ.Θώδηθαο) 
 Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 52/2014 Δγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. 
 Σελ παξ.4, άξζξν 2  Απόθαζε ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 
 Σν άξζξν 6 ηνπ ΦΔΘ 933/23-5-2011 βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπζηήλεηαη ε λέα 

ζπγρσλεπκέλε επηρείξεζε ζε έλα Λ.Π.Η.Γ. ηνπ λένπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – 
Υαιθεδόλνο, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ’ αξ. 21336/7986 απόθαζε ηνπ 
πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΘ 1764/17-
5-2018. 

 Σελ αξηζ. 242/2018 απόθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ 
 Σελ ππνβιεζείζα παξαίηεζε ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ 

Λνκηθνύ Πξνζώπνπ 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
 

1. Απνδέρεηαη ηελ ππ’αξηζ.πξση. 724/24-1-2019 έγγξαθε παξαίηεζε ηεο θ. 
Δπαγγειίαο Κπνπγά από αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π.Η.Γ. κε ηελ 
επσλπκία «Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 
Υαιθεδόλαο».  

 
2. Οξίδεη σο λέν αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Λ.Π.Η.Γ. 

κε ηελ επσλπκία «Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 
Υαιθεδόλαο» ηελ θ. Θαιιηόπε Καξγαξίηε, δεκόηηζζα/θάηνηθν από ιήςεσο 
ηεο παξνύζαο κέρξη ηηο 31-8-2019 θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Πξνζώπνπ. 

 
 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε λέα ζύλζεζε ηνπ Γ.. ηνπ Λ.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία 
«ΘΟΗΛΩΦΔΙΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΚΟΤ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ» 
από ιήςεσο ηεο παξνύζαο κέρξη ηηο 31-8-2019 θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη ε εμήο :  
 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 

ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΖΣΗΛΑ,  
Γεκ. ύκβνπινο πιεηνςεθίαο    
(ΠΡΟΔΓΡΟ) 

ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ, Γεκ. ύκβνπινο 
πιεηνςεθίαο     

ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ ,  
Γεκ. ύκβνπινο πιεηνςεθίαο 
(ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ) 

ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ, Γεκ. 
ύκβνπινο πιεηνςεθίαο     

ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ ΙΤΑΛΓΡΟ 
Γεκ. ύκβνπινο κεηνςεθίαο 

ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ ΗΩΑΛΛΖ 
Γεκ. ύκβνπινο κεηνςεθίαο 

ΣΗΙΗΘΟΤΛΑ ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ  
( δεκόηηζζα/θάηνηθνο) 

ΚΑΡΓΑΡΗΣΖ ΘΑΙΙΗΟΠΖ 
(δεκόηηζζα/θάηνηθνο) 

ΓΔΩΡΓΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΥΡΗΣΗΛΑ          
( δεκόηηζζα/θάηνηθνο) 

ΑΛΘΟΤΙΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ  
( δεκόηηζζα/θάηνηθνο) 
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ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΔΙΔΛΖ                  
( δεκόηηζζα/θάηνηθνο) 

ΣΔΠΑ ΆΡΣΔΚΗ   
(δεκόηηζζα/θάηνηθνο)                           

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΔΙΗΑΒΔΣ,   
(δεκόηηζζα/θάηνηθνο) 

ΘΩΣΟΒΟΙΟΤ ΑΓΓΔΙΗΘΖ 
(δεκόηηζζα/θάηνηθνο)                           

ΓΘΟΙΦΗΛΟΠΟΤΙΟ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
(δεκόηεο/θάηνηθνο) 

ΚΑΙΗΥΟΤΓΖ ΖΙΗΑ    
(δεκόηεο/θάηνηθνο)           

ΒΙΑΥΟ ΑΛΑΣΑΗΟ 
(δεκόηεο/θάηνηθνο) 

ΘΗΩΣΖ ΑΓΓΔΙΟ 
 (δεκόηεο/θάηνηθνο)                                  

ΚΖΙΑ ΚΑΡΗΑΛΛΑ ( Δθπξόζσπνο θνηλ. 
θνξέα («ΤΙΙΟΓΟ ΖΠΔΗΡΩΣΩΛ Φ.-Υ. 
ΚΑΡΘΟ ΚΠΟΣΑΡΖ»  ) 

 ΒΟΘΟΙΟΤ ΦΩΣΔΗΛΖ (Δθπξόζσπνο θνηλ. 
θνξέα («ΤΙΙΟΓΟ ΖΠΔΗΡΩΣΩΛ Φ.-Υ. 
ΚΑΡΘΟ ΚΠΟΣΑΡΖ») 

 ΕΖΖ ΚΑΡΗΑ (Δθπξόζσπνο 
εξγαδνκέλσλ) 

ΘΤΡΗΑΕΟΠΟΤΙΟ ΥΡΖΣΟ 
(Δθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ) 

 
 

 Ζ παξνύζα Απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο θαη λα αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα» θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 38/2019. 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

        ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ                                       ΥΡΖΣΗΛΑ ΑΛΓΡΔΟΤ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

 

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο 

Παπαινπθά  Δπηπρία 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο 

Γαιαδνύια  Αιίθε 

Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Αγγειήο Υξήζηνο 

Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΡΑΕ46ΜΩ0Ι-ΨΚΒ



 8 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                      ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ Τπεύζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ                                   ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 
 

1. Λ.Π.Η.Γ. «Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Υαιθεδόλαο» 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
6. Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
7. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. ρέζεσλ 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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