
Πρακτικό  Γενικής σνέλεσσης αρίθμ. 1/2018 
 

Έπεηηα από ηελ πξώηε άθαξπε εηήζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ Κπξηαθή 13 Μαΐνπ 2018 θαη ηε 

δεύηεξε νκνίσο άθαξπε ηελ Κπξηαθή 20 Μαΐνπ 2018 θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώζεθε έιιεηςε απαξηίαο, 

ζήκεξα Κπξηαθή 27 Μαΐνπ 2017 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηξίηε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ «Αζηηθνύ Οηθνδνκηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Δήκνπ Πξνζνηζάλεο Σπλ. 

Π.Ε.» ζην γξαθείν ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ (πξώελ ΕΠΑ.Λ.), κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

1) Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ - απνινγηζκνύ ρξήζεο έηνπο 2017. 

2) Δηαγξαθέο - εγγξαθέο κειώλ. 

3) Ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ (δηνηθεηηθόο απνινγηζκόο)- Πξνηάζεηο 

κειώλ.  

 

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

πξνρώξεζε ε εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο σο εμήο: 

 Πξόεδξνο: Αιβαλίδεο Λπκπέξεο 

 Γξακκαηέαο: Κηαπίδεο Παλαγηώηεο 

 

1) Θέμα 1
ο
: Εγθξίζεθαλ νκόθσλα ν ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο έηνπο 2017 όπσο απηά 

θαηαηέζεθαλ ζηε Γ.Σ. καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ Επνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ από ηνλ ηακία θ. Καινύκελν 

Σηαύξν θαη ηνλ ινγηζηή θ. Επζηάηνγινπ Απόζηνιν θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα αληίζηνηρα βηβιία. 

Σπλνπηηθά, ην ζύλνιν ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ 2017 είλαη: 319.873,45 € θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο έηνπο 2017 είλαη: --1.861,06 €. 

 

2) Θέμα 2
ο
: Χεθίζηεθε νκόθσλα ε δηαγξαθή 15 κειώλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ έπεηηα από αίηεζή ηνπο πνπ 

ππνβάιαλε κέρξη 30-9-2017 θαη ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιαλε πνπ είλαη νη εμήο: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

1 ΑΜΗΓΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ  

2 ΓΗΛΚΑΒΑΝΖ ΔΛΗΑΒΔΣ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

3 ΓΗΛΚΑΒΑΝΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

4 ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ΑΝΑΣΑΗΟ  

5 ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΗΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ  

6 ΚΑΡΑΣΔΡΓΗΟΤ ΣΑΜΑΣΖ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ  

7 ΚΑΡΑΣΔΡΓΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ  

8 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟ  

9 ΟΡΦΑΝΗΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΗΥΑΖΛ  

10 ΠΗΠΔΡΣΕΖ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ  

11 ΑΜΑΡΑ  ΔΛΠΗΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

12 ΩΣΖΡΗΑΓΖ   ΝΗΚΟΛΑΟ ΩΣΖΡΗΟΤ  

13 ΩΣΖΡΗΑΓΟΤ ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ  

14 ΣΑΛΗΚΖ  ΦΩΣΔΗΝΖ ΠΔΣΡΟ  

15 ΣΑΛΗΚΖ  ΚΩΝ/ΝΟ ΠΔΣΡΟ  

Σηε ζπλέρεηα εγθξίζεθαλ νκόθσλα νη κεηαβηβάζεηο κεξίδσλ (κε ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά) πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζην Δ.Σ. θαη έγηλαλ απνδεθηέο από απηό κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλεδξίαζε θαη 

είλαη νη εμήο: 

1) Από Κηαπίδνπ Επαγγειία ηνπ Γεσξγίνπ ζηνλ Κηαπίδε Θεόθηιν ηνπ Ειεπζεξίνπ. 

3) Θέμα 3
ο
: Ο πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. θ. Αξακπαηδήο Ισάλλεο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηεο Γ.Σ. ηνλ 

δηνηθεηηθό απνινγηζκό - δξάζεηο ηνπ 2017 -18 (έσο ζήκεξα) ν νπνίνο εγθξίζεθε νκόθσλα, σο εμήο: 

Μεηά από ηελ έθδνζε Υ.Α. γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ρσξνηαμία 

(Ν.4447/2016) ε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. πξνθήξπμε πξόζθιεζε γηα 

ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ΕΣΠΑ 2015-20 ρσξνηαμηθώλ ζρεδίσλ ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Ο Δήκνο 

Πξνζνηζάλεο θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ππέβαιε ζρεηηθό θαθέινπ πξνο ηε 

Δηαρεηξηζηηθή Αξρή Α.Μ.Θ. γηα έληαμε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ «Τνπηθό Φσξηθό Σρέδην Δήκνπ 



Πξνζνηζάλεο». Σε ζπλάληεζε πνπ είρε ην Δ.Σ. κε ηνλ δήκαξρν Πξνζνηζάλεο θ. Άγγειν Λύζζειε, 

ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο πιεξόηεηαο ηνπ θαηαηεζέληνο θαθέινπ θαη ηεο εηνηκόηεηαο ηνπ Δήκνπ γηα ηε 

δεκνπξάηεζε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ησλ κειεηώλ εθόζνλ εληαρζεί ζην ΕΣΠΑ. Σε πεξίπησζε πνπ 

θξηζεί απαξαίηεηε ε ζπκβνιή καο, απηή ζα είλαη δεδνκέλε. Εληζρπηηθά ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Δήκνπ, 

δεηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ. θ. Φξήζην Μέηην πνπ 

αθόκε εθθξεκεί, ελώ ηνπ ζηάιζεθε επηζηνιή (ζηηο 12-4-2018) πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηελ 

ύπαξμε ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ θαη ηελ αλάγθε έληαμεο ηεο ρσξνηαμηθήο κειέηεο ηνπ Δήκνπ Πξνζνηζάλεο 

ζην ηξέρνλ ΕΣΠΑ, ώζηε λα μεκπινθαξηζηνύλ θαη νη δηαδηθαζίεο εγθξίζεσλ πνπ απαηνύληαη γηα λα 

πξνρσξήζεη ε αδεηνδόηεζε ηνπ Αζηηθνύ Οηθνδνκηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ. 

Έπεηηα, αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ γηα ην παξαπάλσ ζέκα. Ζεηήζεθε 

από ηνλ πξόεδξν ηνπ Δ.Σ. απεπζπλόκελνο πξνο ηα κέιε λα θάλνπλ ιίγν αθόκε ππνκνλή θαζώο ππάξρεη 

πξόνδνο ζην ζέκα ηνπ ρσξνηαμηθνύ (εθόζνλ εληαρζεί ε κειέηε ηνπ Δήκνπ ζην ΕΣΠΑ) θαη λα κελ 

απνγνεηεύνληαη θαηαθεύγνληαο ζηε δηαγξαθή. Κάιεζε ηα κέιε πνπ ρξσζηνύλ θάπνηα εηζθνξά λα ηελ 

θαηαβάιινπλ ζηνλ ηακία ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ, ελώ όζνη ζέινπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηε κεξίδα ηνπο 

κπνξνύλ λα ην πξάμνπλ κε Ιδησηηθό Σπκθσλεηηθό (βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα καο) θαη 

αθνύ πξώηα ηαθηνπνηεζνύλ νηθνλνκηθά. 

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

όπσο αθνινπζεί. 

 

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

 

 

Αιβαλίδεο Λπκπέξεο              Κηαπίδεο Παλαγηώηεο 


