
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                 
                                                                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2016 από  23/11/2016.
   Στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ψαχνών,  έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων  και  στο 
Δημαρχείο ( Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς),  στην οδό Αβάντων 18,  σήμερα την 23η του 
μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016,  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18 : 00 μ. μ, 
συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Διρφύων - 
Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ.  15447/18-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου  , που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και  επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο,  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και 
στους  κατά  περίπτωση  Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων,  ξεχωριστά   στον  καθένα,   με  αποδεικτικό  επίδοσης  και  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/06 και 67 του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει για 
τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
γιατί σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη, ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.  ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1.  ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.  ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.  ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.  ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5.  ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6.  ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.  ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
8.  ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.  ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11.  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13.  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14.  ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15.  ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16.  ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
17.  ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.  ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
19.  ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
20.  ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21.  ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
22.  ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.  ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
24.  ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
25.  ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Γεώργιος Ψαθάς  και η δημοτική υπάλληλος 
Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών.
  Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί , εκτός ημερήσιας διάταξης,  ως έκτακτο και κατεπείγον, 
τo παρακάτω θέμα:   
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης της πράξης : ΄΄ ‘Εργα συλλογής, 
μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας του Δήμου Διρφύων 
– Μεσσαπίων΄΄, με κωδικό MIS : 340151 »
   Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον και το  έκτακτο χαρακτήρα του 
ανωτέρω  θέματος,   λόγω των  χρονοδιαγραμμάτων  και  των  προθεσμιών  για  την  λήψη 
απόφασης. 
  Τα μέλη του Συμβουλίου κ.κ Γάτος Απόστολος και Πύθουλα Γεωργία, αποχώρησαν από 
την συνεδρίαση , κατά τη συζήτηση και πριν την ψήφιση του 2ου θέματος.
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: 7ΞΥΦΩ92-Ω6Ξ



ΘΕΜΑ 15Ο                                                              ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 174/2016 
«  Περί  αντικατάστασης  μέλους  Διοικητικού  Συμβουλίου  Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία :  ΄΄ Δημοτική Κοινωνική 
Αλληλεγγύη Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)΄΄»
   Με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται 
με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση  του  νέου  διοικητικού  συμβουλίου.  Τα  μέλη  του  διοικητικού 
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με 
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους.
    Με την υπ’ αριθμ. 144 / 2014, όπως τροποποιήθηκε με τις  υπ’ αριθμ. 17/2015 
και  9/2016  Αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,   ορίστηκαν  τα  μέλη  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ με  την επωνυμία  : ΄΄ Δημοτική  Κοινωνική 
Αλληλεγγύη Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)΄΄, όπως είχαν προβλεφθεί με 
τη  σχετική  απόφαση σύστασης  (  υπ’  αριθμ.  59/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Διρφύων - Μεσσαπίων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1294 / τ. Β’ /
16.06.2011).
  Ο κος Μακρής Παναγιώτης, ο οποίος είχε τοποθετηθεί ως δημότης στο Δ.Σ της 
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος ( 3ος αναπληρωματικός σύμβουλος 
της  πλειοψηφίας)  και  υπέβαλλε  την  αριθμ.  πρωτ.  14903/7-11-2016  αίτηση 
παραίτησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.
  Επισυνάπτεται η αίτηση παραίτησής του και καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης και τον ορισμό ενός δημότη στο Δ.Σ της 
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρόεδρου, τις 
διατάξεις του Ν. 3463 / 2006 και 3852/2010, , τις υπ’ αριθμ. 144/2014 , 17/2015 
και 9/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14903/7-11-2016 αίτηση παραίτησης του Παναγιώτη Μακρή 
και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1). Τροποποιεί την  υπ’ αριθμ. 144/2014, όπως ισχύει,  μετά την τροποποίησή της 
, με τις αριθμ. 17/2015 και 9/2016 Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία  ορίστηκαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΝΠΔΔ  με  την 
επωνυμία  : ΄΄  Δημοτική  Κοινωνική  Αλληλεγγύη  Διρφύων  –  Μεσσαπίων 
(  ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)΄΄,  όπως είχαν  προβλεφθεί  με  τη  σχετική  απόφαση σύστασης 
( υπ’ αριθμ. 59/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων - Μεσσαπίων, 
ΦΕΚ 1294 / τ. Β’ /16.06.2011), ως κάτωθι:
α)  Ο  κος  Μακρής  Παναγιώτης  ,  αντικαθίσταται  από  τη  δημότισσα  Καραχάλιου 
Μαρία , με αναπληρωματικό μέλος της δημότισσα Μπισμπικοπούλου Βασιλική.

2). Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  υπ’  αριθμ.  144  /  2014  Απόφαση  Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως ισχύει,  μετά την τροποποίησή της   , με  τις αριθμ. 17/2015 και 
9/2016 Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  174 /2016.
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο 
Νόμος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων      Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων -  Μεσσαπίων
     Κοντογιάννης Δημήτριος 
           (υπογραφή)                                   (ακολουθούν   υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ψαχνά,  24 / 11 / 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος

ΑΔΑ: 7ΞΥΦΩ92-Ω6Ξ


		2016-11-25T13:23:26+0200
	Athens




