
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. ΑΡΙΘ. 1/2022 

Έπεηηα από ηελ πξώηε άθαξπε εηήζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ Κπξηαθή 12 Ηνπλίνπ 2022 θαη ώξα 10:00 

π.κ. θαη ηε δεύηεξε άθαξπε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ηελ Κπξηαθή 19 Ηνπλίνπ 2022 ηελ ίδηα ώξα θαηά ηηο 

νπνίεο δηαπηζηώζεθε έιιεηςε απαξηίαο, ζήκεξα Κπξηαθή 26 Ινπλίνπ 2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηξίηε 

επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ «Αζηηθνύ Οηθνδνκηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο Σπλ. Π.Δ.» ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα:  

1) Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ - απνινγηζκνύ ρξήζεο εηώλ 2019, 2020, 2021.  

2) Γηαγξαθέο - εγγξαθέο κειώλ.  

3) Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ - πξνηάζεηο κειώλ.  

4) Αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ κειώλ Γ.Σ. θαη Δ.Σ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε πξνβιεπόκελε από ην θαηαζηαηηθό απαξηία ησλ κειώλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ, πξνρώξεζε ε 

εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο σο εμήο:  

Πξόεδξνο: Αξακπαηδήο Ησάλλεο ηνπ Αγγέινπ 

Γξακκαηέαο: Εάκπα Αλαζηαζία ηνπ Νηθνιάνπ 

1) Θέκα 1ν: Δγθξίζεθαλ νκόθωλα ν ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εηώλ 2019, 2020 θαη 2021 όπσο 

απηά θαηαηέζεθαλ ζηε Γ.Σ. από ην Γ.Σ. καδί κε ηηο Δθζέζεηο ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ζηα αληίζηνηρα βηβιία. Σπλνπηηθά, ην ζύλνιν ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ 2019 είλαη: 

297.090,35 € θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο έηνπο 2019 είλαη: -2.496,39 €. Τνπ 2020 είλαη: 294.847,22 € θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο είλαη: -2.243,13 €. Τνπ 2021 είλαη: 292.662,52 € θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο είλαη: -

2.184,70 €. 

 

2) Θέκα 2ν: Χεθίζηεθε νκόθωλα ε δηαγξαθή 10 κειώλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ έπεηηα από αίηεζή ηνπο πνπ 

ππνβάιαλε κέρξη 30-9-2021 θαζώο θαη ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιαλε θαη είλαη νη εμήο: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

1 
ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΣΔΡΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

2 
ΚΔΡΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 

3 
ΜΠΟΤΡΜΠΟΤΛΗ ΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 

4 
ΟΑ ΓΔΩΡΓΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ 

5 
ΠΑΡΑΥΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑ 

6 
ΑΥΙΝΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ 

7 
ΑΥΙΝΙΓΗ ΠΔΣΡΟ ΚΩΝ/ΝΟ 

8 
ΣΟΤΡΝΑ ΔΤΑΝΘΙΑ ΣΔΡΓΙΟ 

9 
ΣΙΜΙΣΙΑΓΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

10 
ΣΟΛΠΙΓΗ ΩΣΗΡΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 

Σηε ζπλέρεηα εγθξίζεθαλ νκόθωλα νη κεηαβηβάζεηο κεξίδσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γ.Σ. θαη έγηλαλ απνδεθηέο 

από απηό κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλεδξίαζε θαη είλαη νη εμήο:  

Μεηαβίβαζε κεξίδωλ κε Ιδηωηηθά πκθωλεηηθά ζε ηξίηνπο ωο εμήο:  

1) Από Γηαγθνδίδε Φξήζην ηνπ Διεπζεξίνπ ζηνλ Γηαγθνδίδε Διεπζέξην ηνπ Υξήζηνπ. 

2) Από Φαηδόπνπιν Γεώξγην ηνπ Καιιίζηξαηνπ ζηελ Υαηδνπνύινπ Βαζηιηθή ηνπ Γεωξγίνπ. 

3) Θέκα 3ν: Ζ πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. θα. Εάκπα Αλαζηαζία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηεο Γ.Σ. ηνλ δηνηθεηηθό 

απνινγηζκό - δξάζεηο ησλ εηώλ 2019-2022 ν νπνίνο εγθξίζεθε νκόθωλα, σο εμήο:  

α) Σρεηηθά κε ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ (ΤΦΣ) ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο έρεη 

εληαρζεί γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην ΔΣΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ θαη αλακέλεηαη θέηνο λα πξνθεξπρζεί 

ην έξγν. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Τνπηθώλ Φσξηθώλ Σρεδίσλ θαη από ην 



Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο γηα όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο. Τν λέν Γ.Σ. λα ζπλαληεζεί 

άκεζα κε ηνλ δήκαξρν Πξνζνηζάλεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη ηνπο ιόγνπο θαζπζηέξεζεο 

δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο (ΤΦΣ). β) Με ην αξ. πξση. 2/14-3-2022 επηζηνιή καο πξνο δηάθνξνπο 

θνξείο θαη Υπνπξγεία, απνηξέςακε ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ ζηελ έθηαζή καο, ε 

νπνία θαηλόηαλ εζθαικέλα λα αλήθεη ζην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ θαη 

επνθζαικηνύζε εηαηξία θσηνβνιηατθώλ. Ζ ελ ιόγσ έθηαζε όκσο κεηαβηβάζηεθε ην 1977 ζηνλ Γήκν 

Πξνζνηζάλεο κε απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Γξάκαο (Γ/λζε Γεσξγίαο, Τκήκα Δπνηθηζκνύ-Αλαδαζκνύ, αξ. 

πξση. Γ.Γ. 33198/12-1-1977). Τελ έθηαζε απηή αγόξαζε ην έηνο 2000 από ηνλ Γήκν Πξνζνηζάλεο ν 

Σπλεηαηξηζκόο θαη θαηέρεη λόκηκν ηίηιν θπξηόηεηαο (αξ. ζπκβνιαίνπ 10.087/16-3-2000, ηόκνο 

κεηαγξαθήο 2211 α/α 230422/23-3-2000 Υπνζεθνθπιαθείν Γξάκαο).  

4) Θέκα 4ν: Γηα ηελ αλάδεημε νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Δπνπηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ κε ηελ επσλπκία «Αζηηθόο Οηθνδνκηθόο πλεηαηξηζκόο Γήκνπ Πξνζνηζάλεο 

πλ. Π.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ Πξνζνηζάλε θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

Σηελ Πξνζνηζάλε ζηηο 26-6-2022 εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 10:00 π.κ., ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, ζηελ 3
ε
 επαλαιεπηηθή ζπλεδξία, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή κε 

πξόεδξν ηνλ Γηθεγόξν Σζαλάθα Εήζε ηνπ Αζαλαζίνπ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Αληηπξνζώπνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 51/17-6-2022 πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Γξάκαο 

θαη κέιε ηνπο 1) Εάκπα Αλαζηαζία ηνπ Νηθνιάνπ, 2) Αξακπαηδή Ησάλλε ηνπ Αγγέινπ, 3) 

Γηαλλαθόπνπιν Βαζίιεην ηνπ Γξεγνξίνπ, νη νπνίνη εθιέρηεθαλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ, παξέιαβαλ από ην Γ.Σ. ην αληίγξαθν ηνπ κεηξώνπ κειώλ πνπ έρνπλ ζύκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθό ην δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ θαζώο θαη ην εθινγηθό πιηθό (ςεθνδέιηηα, θαθέινπο θιπ. ), 

έιεγμαλ ηελ θάιπε θαη αθνύ βεβαηώζεθε όηη ήηαλ άδεηα ηε ζθξάγηζαλ θαη θήξπμαλ ηελ έλαξμε ηεο 

ςεθνθνξίαο ζηηο ω/ 10:00. 

Σηε ζπλέρεηα πξνζέξρνληαλ νη ςεθνθόξνη έλαο – έλαο κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο 

ηαπηόηεηαο ππέγξαθαλ δίπια ζην όλνκα ηνπο ζην κεηξών κειώλ γηα λα βεβαησζεί όηη άζθεζαλ ην 

εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα. 

Αθνύ δηαπηζησλόηαλ όηη ήηαλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλνη έπαηξλαλ ςεθνδέιηηα καδί κε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, απνζύξνληαλ ζε εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό δηακνξθσκέλν ρώξν, όπνπ θαη 

ζεκείσλαλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη επαλεξρόκελνη έξηρλαλ ηνπο θαθέινπο κέζα ζηελ θάιπε. 

Μεηά ηελ ςεθνθνξία ην θάζε κέινο εγγξάθνληαλ ζην ηεξνύκελν πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο. 

Ζ ςεθνθνξία δηελεξγήζεθε κέρξη θαη ηελ ώξα πνπ είρε νξηζηεί δει. κέρξη ω/14:00 νπόηε αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππήξρε κέινο γηα λα ςεθίζεη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κε ηνλ πξόεδξν ηεο 

απνθάζηζαλ ηε ιήμε ηεο. 

Καηόπηλ απνζθξαγίζζεθε ε θάιπε, αθνύ πξνεγνύκελα δηαπηζηώζεθε ην απαξαβίαζην ηεο, 

θαηακεηξήζεθαλ ηα ςεθνδέιηηα, ηα νπνία αξηζκήζεθαλ θαη κνλνγξάθηεθαλ από ηνλ πξόεδξν. Τέινο 

έγηλε ε δηαινγή ηνπο. 
Σην κεηξών ησλ κειώλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ είλαη ζπλνιηθά γξακκέλα 535 κέιε θαη νηθνλνκηθά 

ηαθηνπνηεκέλα 525 κέιε. 

Με βάζε ην ηεξνύκελν πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο ςήθηζαλ 25 κέιε θαη βξέζεθαλ:  

     Α) 25 ςεθνδέιηηα, από ηα νπνία ήηαλ: 

     Έγθπξα 25 ςεθνδέιηηα  

     Άθπξα -0- ςεθνδέιηηα 

     Λεπθά -0- ςεθνδέιηηα 

   Σηελ ζπλέρεηα έγηλε ε θαηακέηξεζε ησλ ζηαπξώλ γηα θάζε ππνςήθην θαη έιαβαλ: 

   Α) Γηα ην Γ..  

    1) Θενδνπιίδεο Αιέμαλδξνο ηνπ Θενιόγνπ, ςήθνη 23 

    2) Ηληδέο Αζελόδσξνο ηνπ Γεσξγίνπ, ςήθνη 17 

    3) Κηαπίδεο Παλαγηώηεο ηνπ Διεπζεξίνπ, ςήθνη 21 

    4) Κπξίνπ Κπξηάθνο ηνπ Φαξίιανπ, ςήθνη 19 

    5) Μαλαξίδνπ Δπζπκία ηνπ Βεληακίλ, ςήθνη 22 

    6) Παζραιίδνπ Γέζπνηλα ηνπ Λαδάξνπ, ςήθνη 15 

    7) Παπιίδεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε, ςήθνη 16 

    8) Υθαληόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Κσλ/λνπ, ςήθνη 13 



Β) Γηα ην Δπνπηηθό πκβνύιην 

1) Βατηζίδεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ ςήθνη 20 

2) Λαζθαξνπνύινπ Μαξία ηνπ Λάζθαξε ςήθνη 21 

3) Τζαθκαθίδεο Ζιίαο ηνπ Αρηιιέα ςήθνη 23 

 

Καηόπηλ  απηώλ εθιέγνληαη θαηά ζεηξά ςήθσλ: 

Α. Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

Ταθηηθά κέιε: 

    1) Θενδνπιίδεο Αιέμαλδξνο ηνπ Θενιόγνπ 

    2) Μαλαξίδνπ Δπζπκία ηνπ Βεληακίλ 

    3) Κηαπίδεο Παλαγηώηεο ηνπ Διεπζεξίνπ  

    4) Κπξίνπ Κπξηάθνο ηνπ Φαξίιανπ 

    5) Ηληδέο Αζελόδσξνο ηνπ Γεσξγίνπ  

    6) Παπιίδεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε 

    7) Παζραιίδνπ Γέζπνηλα ηνπ Λαδάξνπ 
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

1) Υθαληόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Κσλ/λνπ 
 

 Β. Γηα ην Δπνπηηθό πκβνύιην: 

Ταθηηθά κέιε:  

1) Τζαθκαθίδεο Ζιίαο ηνπ Αρηιιέα 

2) Λαζθαξνπνύινπ Μαξία ηνπ Λάζθαξε 

3) Βατηζίδεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 

 

Ζ εθινγηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε νκαιά, ρσξίο λα ππνβιεζεί ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θακία έλζηαζε. 

     

Τν παξόλ πξαθηηθό, αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη 

ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ζ εθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

   

Ο  πξόεδξνο           Τα κέιε 

Αληηπξόζσπνο  Γηθαζηηθήο Αξρήο 

          α. Εάκπα Αλαζηαζία 

          β. Αξακπαηδήο Ησάλλεο 

          γ. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 

Τζαλάθαο Εήζεο ηνπ Αζαλαζίνπ 

Γηθεγόξνο Γ.Σ.Γ. (ΑΜ 242) 

Αθνύ δελ ππήξρε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθεθε ην πξαθηηθό όπσο αθνινπζεί.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Σ.           Ζ Γξακκαηέαο ηεο Γ.Σ.  

 

 

Αξακπαηδήο Ησάλλεο               Εάκπα Αλαζηαζία 

 


