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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 312 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 26 από 31-10-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 25/36721/26-10-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Αντικατάσταση  της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. ∆έσποινας Θωµαΐδου                      
από τη θέση του τακτικού µέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,                          

λόγω ανεξαρτητοποίησής της                                                                                           
από την Παράταξη: Νέα Ιωνία για Ανθρώπινη Πόλη (Νέα Ιωνία – Νέα άποψη)» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                          

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης , Σπ. Αµανατίδης,                     
Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου,            

Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                       
∆. Θωµαΐδου, Ν. Μπράτιµος, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη,  Β. Πατσάκος, 

Ν. Κουκουλάρης,   ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                  
Λ. Καραγιαννίδης, Ν. Ιωαννίδης, Π. Βλασσάς, Ν. ∆ακουτρός, ∆. Σακαλόγλου. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χ. Αναµουρλόγλου. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.36555/25-10-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«Η ∆ηµοτική Σύµβουλος  κ. ∆έσποινα Θωµαΐδου, κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 34176/21.09.2011 
επιστολή της, µε την οποία δηλώνει  µεταξύ άλλων ότι ανεξαρτητοποιείται από τη δηµοτική 
παράταξη «Νέα Ιωνία για Ανθρώπινη Πόλη (Νέα Ιωνία - Νέα Άποψη)»  και ότι  θα 
υπηρετεί το θεσµό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τη θέση της ανεξάρτητης ∆ηµοτικής 
Συµβούλου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 3/2.1.201 πράξη του, η οποία εγκρίθηκε µε την    
229/104/11.1.2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
προχώρησε  µεταξύ άλλων, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Η κ. ∆έσποινα Θωµαΐδου είχε εκλεγεί ως τακτικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από 
την πλευρά της µειοψηφίας. 

Με την ως άνω απόφαση ως αναπληρωµατικά µέλη από την πλευρά της µειοψηφίας είχαν 
εκλεγεί κατά σειρά, µετά από κλήρωση που διενεργήθηκε, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Ιωάννης Λαζαρίδης, µε ψήφους 11 και η ∆ηµοτική  Σύµβουλος κ. Γεωργία Τσοµπανίδου, µε 
ψήφους 11. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010 παρ. 6, το µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν µπορεί να 
ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου ή 
της οικονοµικής επιτροπής ή της ποιότητας ζωής όπου εκλέχτηκε ως µέλος της παράταξης 
από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να παραµείνει αντιδήµαρχος 
κατά τη διάρκεια της θητεία του. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 8 του Ν. 3852/2010, όταν τα µέλη της 
οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη 
των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονοµική ή την 
επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού 

 

Κατόπιν όλων αυτών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να προβεί: 

Στην αντικατάσταση της δηµοτικής συµβούλου κ. ∆έσποινας Θωµαίδου, εκπροσώπου της 
µειοψηφίας, λόγω ανεξαρτητοποίησης, από τον κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, α ΄αναπληρωµατικό 
µέλος, εκπρόσωπος της µειοψηφίας».  

 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� του την υπ’ αριθµ. 36555/25-10-2011 εισήγηση. 
� τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010 παρ. 6. 
� τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. 
� την µε αρ. πρωτ. 34176/21.9.2011επιστολή της κ. ∆. Θωµαΐδου. 
� την υπ΄ αριθµ. 3/2.1.2011 πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 

299/104/11.1.2011 έγκρισή της από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων –35- ∆ηµοτικών Συµβούλων, λόγω της µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Χ. Αναµουρλόγλου  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)  
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Την αντικατάσταση της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. ∆έσποινας Θωµαΐδου, εκπροσώπου 
της µειοψηφίας, από τη θέση του τακτικού µέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  
λόγω ανεξαρτητοποίησής της, από τον κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, Α΄ αναπληρωµατικό 
µέλος- εκπρόσωπο της µειοψηφίας, της ίδιας Επιτροπής. 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

O Γραµµατέας ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                  
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 
Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, 

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                        
Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,               
∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,                        
Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός,                               

Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, ∆. Θωµαΐδου,                       
Ν. Μπράτιµος, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης,                         
Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης,                         

∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  

 
 

ΑΔΑ: 45ΒΣΩΚΥ-Ω32


