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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
A ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2017 Τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµ.Απόφασης: 10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αντικατάσταση µελών του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου
Πεντέλης» - Ορισµός νέων µέλων στο ∆.Σ. – Ορισµός Προέδρου»
Στα Μελίσσια και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 26 του µηνός Ιανουαρίου έτους 2017
ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε Τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 252/20.1.2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τον
Κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
∆ιαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οκτώ (28) µέλη και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
2. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.
4. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
5. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
6. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
7. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΠΑΛΑΙΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
«
10. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
«
11. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
«
12. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
«
13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
«
14. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
«
15. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
«
16. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
«
17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
«
18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
«
19. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
«
20. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
«
21. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
«
22. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
«
23. ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
«
24. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
«
25. ΦΕΙ∆ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
«
26. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
«
«
27. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
28. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΜ0ΔΩΞ3-Ν6Ο

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν
1. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΚΕΧΑΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. ΛΙΓΚΑΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
«
4. ∆ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
«
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση
του 5ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
• Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο ∆ήµαρχος κος Στεργίου – Καψάλης ∆ηµήτριος.
• Παρούσα ήταν και η δηµοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, η Πρόεδρος στο πλαίσιο των
ενηµερώσεων, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το από 24.1.2017 πρακτικό συνεδρίασης της
δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας «∆ηµοτική Συµµαχία» σύµφωνα µε το οποίο, καθώς
συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.3852/2010 πλειοψηφία, ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Μπούρας Βασίλειος του Μιχαήλ, διαγράφεται από την παράταξη της
πλειοψηφίας, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε ότι:
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 παρ. 6 του Ν.3852/2010, του άρθρου 94 παρ. 5 του
Ν.3463/2006 και της υπ’αρ. 49/79943/31.12.2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που
αφορά σε «∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις ανεξαρτητοποιηθέντων ή διαγραφέντων δηµοτικών
συµβούλων», µετά τη διαγραφή δηµοτικών συµβούλων δεν τους παρέχεται η δυνατότητα
προσχώρησης σε άλλη παράταξη, δεν θεωρούνται µέλη του συνδυασµού από τον οποίο έχουν
ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί, δεν µπορούν να δηµιουργήσουν δική τους παράταξη και θα πρέπει
να θεωρούνται ανεξάρτητα µέλη µη ανήκοντα σε καµία παράταξη.
Από τη στιγµή λοιπόν που διεγράφη ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Μπούρας Βασίλειος δεν
αποτελεί πλέον µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας µε την οποία εξελέγει, άρα δεν δύναται να
παραµείνει µέλος του ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «Οργανισµός Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Πεντέλης»
στο οποίο συµµετείχε ως µέλος της πλειοψηφίας.
Άρα θα πρέπει να προχωρήσουµε προς αντικατάστασή του από έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο
της πλειοψηφίας.
Στη συνέχεια από την κα Μπάρα Βασιλική, τακτικό µέλος του ∆.Σ. του ιδίου
ν.π.δ.δ., κατατέθηκε στο Προεδρείο η από 26.1.2017 παραίτησή της από µέλος του ∆.Σ. του
ανωτέρω νοµικού προσώπου και για το λόγο καθίσταται απαραίτητη η αντικατάστασή της επίσης.
Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος ζήτησε από το σώµα την έγκριση συζήτησης
του θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως κατεπείγοντος, για την εύρυθµη λειτουργία του
Νοµικού Προσώπου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Με ψήφους είκοσι οκτώ (28) ΥΠΕΡ
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Να συζητηθεί το θέµα Εκτός της Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως κατεπείγον.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο ∆ήµαρχο προκειµένου να προτείνει τα
µέλη της πλειοψηφίας που θα οριστούν στη θέση του κ.Μπούρα Βασιλείου και της παραιτηθείσας
κας Μπάρα Βασιλικής στο ∆.Σ. του «Ο.Π.Α.Θ.».
Λαµβάνοντας το λόγο ο κ.∆ήµαρχος, πρότεινε ως µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ν.π.δ.δ. «Ο.Π.Α.Θ», εκ µέρους της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο της πλειοψηφίας κο Αποστολόπουλο Θεόδωρο στη θέση του τακτικού µέλους κου
Μπούρα Βασιλείου και το αναπληρωµατικό µέλος κο Μάντζιο ∆ηµήτριο στη θέση του τακτικού
µέλους κας Μπάρα Βασιλικής. Στη θέση του αναπληρωµατικού µέλος κ.Μάντζιου ∆ηµητρίου
πρότεινε τη ∆ηµότισσα κα Μανή Μαρία.
Ως Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου πρότεινε το τακτικό µέλος κο Μούστρη Παναγιώτη.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και την πρόταση του κου ∆ηµάρχου.
Έλαβε υπόψη του:
• Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.6 και του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
• Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6 του Κ.∆.Κ όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου
35 Ν.3801/2009 και του άρθρου 240.
• Την µε αρ.49/79943/31.12.2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
• Την µε αρ.πρωτ.49466/49058/2011/8.2.2012 απάντηση του ΥΠ.ΕΣ
• Την εγκύκλιο 52/οικ.39155/10.10.2014 του ΥΠ.ΕΣ.
• Την υπ’αρ. 172/2014 απόφαση του ∆.Σ. περί «Ορισµού ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νπδδ
«Οργανισµός Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Πεντέλης».
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά
στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει την αντικατάσταση του διαγραφέντος από το συνδυασµό της πλειοψηφίας,
∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μπούρα Βασιλείου, από µέλος του ∆.Σ. του νπδδ «Οργανισµός
Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου Πεντέλης (Ο.Π.Α.Θ)» και στη θέση αυτού ορίζει τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Αποστολόπουλο Θεόδωρο.
Αποδέχεται την παραίτηση του τακτικού µέλους κας Μπάρα Βασιλικής και στη θέση αυτής
ορίζει το αναπληρωµατικό µέλος κος Μάντζιο ∆ηµήτριο.
Στη θέση του αναπληρωµατικού µέλους κου Μάντζιου ∆ηµητρίου ορίζει τη δηµότισσα κα
Μανή Μαρία.

β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Με ψήφους είκοσι µία (21) ΥΠΕΡ – επτά (7) ΚΑΤΑ
Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.Κοσµοπούλου Αναστασίας, κ. Καλλιανιώτη
Κων/νου, κ. Πολίτη Ελένης, κ.Σταυρόπουλου ∆ηµητρίου, κ.Μητροπούλου Γεωργίας,
κ.Κατοίκου Ευσταθίας και κ.Σιώµου Βλάσιου
Ορίζει πρόεδρο στο ∆.Σ. του νπδδ «Οργανισµός Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου
Πεντέλης (Ο.Π.Α.Θ)» το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Μούστρη
Παναγιώτη.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 10/2017
Γι’αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
8 . ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
9. ΠΑΛΑΙΟ∆ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
11. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
13. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
14. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
16. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
19. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
20. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
22. ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
23. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
24. ΦΕΙ∆ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
25. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
26. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

