
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. ΑΡΙΘ. 1/2019 

Έπεηηα από ηελ πξώηε άθαξπε εηήζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ Κπξηαθή 9 Ηνπλίνπ 2019 θαη ώξα 10:00 

π.κ. θαη ηε δεύηεξε άθαξπε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ηελ Κπξηαθή 16 Ηνπλίνπ 2019 ηελ ίδηα ώξα θαηά ηηο 

νπνίεο δηαπηζηώζεθε έιιεηςε απαξηίαο, ζήκεξα Κςπιακή 23 Ιοςνίος 2019 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηξίηε 

επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ «Αζηηθνύ Οηθνδνκηθνύ πλεηαηξηζκνύ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο πλ. Π.Δ.» ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

1) Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ - απνινγηζκνύ ρξήζεο έηνπο 2018.  

2) Γηαγξαθέο - εγγξαθέο κειώλ.  

3) Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ πλεηαηξηζκνύ - Πξνηάζεηο κειώλ.  

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

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

εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο σο εμήο:  

Πξόεδξνο: ηαγγίδεο Γηακαληήο 

Γξακκαηέαο: Κηαπίδεο Παλαγηώηεο  

1) Θέμα 1ο: Δγθξίζεθαλ ομόθωνα ν ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο έηνπο 2018 όπσο απηά 

θαηαηέζεθαλ ζηε Γ.. από ην Γ.. καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα 

αληίζηνηρα βηβιία. πλνπηηθά, ην ζύλνιν ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηνπ ηζνινγηζκνύ 2018 είλαη: 308.450,28 € 

θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο έηνπο 2018 είλαη: -2.525,77 €.  

 

2) Θέμα 2ο: Φεθίζηεθε ομόθωνα ε δηαγξαθή 14 κειώλ ηνπ πλεηαηξηζκνύ έπεηηα από αίηεζή ηνπο πνπ 

ππνβάιαλε κέρξη 30-9-2018 θαζώο θαη ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιαλε θαη είλαη νη εμήο: 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 

1 
ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

2 
ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

3 
ΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 

4 
ΒΡΑΝΑΚΖ ΣΔΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

5 
ΓΟΤΝΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΧΝ/ΝΟ 

6 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΔΦΑΝΟ 

7 
ΜΑΛΑΜΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ 

8 
ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 

9 
ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ 

10 
ΜΠΑΚΗΡΣΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

11 
ΣΟΤΓΚΔΛΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΑΒΒΑ 

12 
ΣΟΤΓΚΔΛΗΓΟΤ ΔΤΓΟΚΗΑ ΑΒΒΑ 

13 
ΦΗΓΑΝΑ ΗΧΑΝΝΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

14 
ΥΑΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΟΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 



ηε ζπλέρεηα εγθξίζεθαλ ομόθωνα νη κεηαβηβάζεηο κεξίδσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γ.. θαη έγηλαλ απνδεθηέο 

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

Α) Μεηαβίβαζη μεπίδων θανόνηων μελών μαρ ζε κληπονόμοςρ ωρ εξήρ:  

1) Από Βιαρνγηάλλεο Αλέζηεο ηνπ Πεξηθιή ζηελ θόξε Βιαρνγηάλλε Διέλε ηνπ Αλέζηε. 

Β) Μεηαβίβαζη μεπίδων με Ιδιωηικά ςμθωνηηικά ζε ηπίηοςρ ωρ εξήρ:  

1) Από Ηληδέ Γεώξγην ηνπ ηεξγίνπ ζηνλ Ηληδέ Αζελόδσξν ηνπ Γεσξγίνπ. 

2) Από Κνκλελό Γεώξγην ηνπ Θεόθηινπ ζηελ Κνκλελνύ Αληηγόλε ηνπ Γεσξγίνπ. 

3) Θέμα 3ο: Ο πξόεδξνο ηνπ Γ.. θ. Αξακπαηδήο Ησάλλεο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηεο Γ.. ηνλ δηνηθεηηθό 

απνινγηζκό - δξάζεηο ηνπ 2018 ν νπνίνο εγθξίζεθε ομόθωνα, σο εμήο:  

Με έγγξαθό καο (αξ. πξση. 1/12-4-2018) πνπ εζηάιεη ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Υξήζην Μέηην, δεηήζεθε ε έληαμε 

ζην ηξέρνλ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο (ΔΠΑ 2014-2020) ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο κε 

θσδ. ΑΜΘ41 / 1-11-2017 πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζρεηηθόο θάθεινο από ηνλ δήκν Πξνζνηζάλεο, ε εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ (ΣΥ) όινπ ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, ώζηε κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπεηαη, λα ραξαθηεξηζηεί ε δηθή καο έθηαζε σο θαηάιιειε γηα νηθηζηηθή δώλε. Δπίζεο, ελεκεξώζεθε 

ζρεηηθά κε επηζηνιή καο (αξ. πξση. 1/26-2-2019) θαη ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ζην λέν 

Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην θ. Υξηζηόδνπινο Σνςίδεο.  

Σειηθά, ζηηο 21-6-2019 αλαθνηλώζεθε από ηνλ γξαθείν ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ.Θ. ε έληαμε ζην ηξέρνλ 

πξόγξακκα ΔΠΑ κεηαμύ άιισλ έξγσλ θαη ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ (ΣΥ) ηνπ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο (αξρηθνύ θόζηνπο 500 ρηι. επξώ). Απηή ε δηαδηθαζία γηα λα νινθιεξσζεί (ην ΣΥ) ζα ρξεηαζηεί 

λα πεξάζνπλ 4-5 ρξόληα. Οπόηε, ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα λα θεξδίζεη ρξόλν, ζα πξέπεη ζύληνκα λα 

επηιέμεη κεραληθό θαη λα μεθηλήζεη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ππαξρόλησλ κειεηώλ θαη ε εθπόλεζε λέσλ όπνπ 

απαηηείηαη. Δπίζεο, λα πξνθεξύμεη ηα επόκελα ρξόληα (κε έγθξηζε ηεο Γ..) δεκόζηα πξόζθιεζε γηα ηελ θάιπςε 

ησλ θελώλ ζέζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δηαγξαθέο κειώλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. 

4) Θέμα 4ο: Γηα ηελ αλάδεημε νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δπνπηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ κε ηελ επσλπκία «Αζηικόρ Οικοδομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γήμος Πποζοηζάνηρ 

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

ηελ Πξνζνηζάλε ζηηο 23-6-2019 εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 10:00, ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

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

Γικηγόπο Σζανάκα Εήζη ηος Αθαναζίος πνπ νξίζηεθε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Αληηπξνζώπνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33/5-6-2019 πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Γξάκαο θαη 

κέιε ηνπο 1) Σζαθίξεο Θεόδσξνο ηνπ Κσλ/λνπ, 2) Παξάζρνπ Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ, 3) Καινύκελνο 

ηαύξνο ηνπ Νηθνιάνπ, νη νπνίνη εθιέρηεθαλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, παξέιαβαλ 

από ην Γ.. 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 

ηε 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/15:00 νπόηε αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππήξρε κέινο γηα λα ςεθίζεη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κε ηελ 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. Σέινο 

έγηλε ε δηαινγή ηνπο. 
ην κεηξών ησλ κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ είλαη ζπλνιηθά γξακκέλα 535 κέιε θαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα 535 

κέιε. 

Με βάζε ην ηεξνύκελν πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο ςήθηζαλ 15 κέιε θαη βξέζεθαλ:  

    Α) 15 ςεθνδέιηηα, από ηα νπνία ήηαλ: 



     Έγθπξα 15 ςεθνδέιηηα  

     Άθπξα -0- ςεθνδέιηηα 

    Λεπθά -0- ςεθνδέιηηα 

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

   Α) Για ηο Γ..  

    1) Γόβξνο Γεώξγηνο ηνπ Πέηξνπ, ςήθνη 5 

    2) Εάκπα Αλαζηαζία ηνπ Νηθνιάνπ, ςήθνη 13 

    3) Ηληδέο Αζελόδσξνο ηνπ Γεσξγίνπ, ςήθνη 9 

    4) Καθαδάξεο Γεώξγηνο ηνπ Πέηξνπ, ςήθνη 7 

    5) Κηαπίδεο Παλαγηώηεο ηνπ Διεπζεξίνπ, ςήθνη 11 

    6) Μαλαξίδνπ Δπζπκία ηνπ Βεληακίλ, ςήθνη 9 

    7) Παζραιίδνπ Γέζπνηλα ηνπ Λαδάξνπ, ςήθνη 4 

    8) Παπιίδεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε, ςήθνη 11 

    9) Τθαληόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Κσλ/λνπ, ςήθνη 11 
 

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

Β) Για ηο Δποπηικό ςμβούλιο 

1) Βατηζίδεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ ςήθνη 9 

2) Λαζθαξνπνύινπ Μαξία ηνπ Λάζθαξε ςήθνη 10 

3) Σζαθκαθίδεο Ζιίαο ηνπ Αρηιιέα ςήθνη 9 

 

Καηόπηλ  απηώλ εθιέγνληαη θαηά ζεηξά ςήθσλ: 

Α. Για ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο  

Σαθηηθά κέιε: 

    1) Εάκπα Αλαζηαζία ηνπ Νηθνιάνπ  

    2) Κηαπίδεο Παλαγηώηεο ηνπ Διεπζεξίνπ  

    3) Παπιίδεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε  

    4) Τθαληόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Κσλ/λνπ 

    5) Ηληδέο Αζελόδσξνο ηνπ Γεσξγίνπ  

    6) Μαλαξίδνπ Δπζπκία ηνπ Βεληακίλ 

    7) Καθαδάξεο Γεώξγηνο ηνπ Πέηξνπ  
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

1) Γόβξνο Γεώξγηνο ηνπ Πέηξνπ 

2) Παζραιίδνπ Γέζπνηλα ηνπ Λαδάξνπ 
 

 Β. Για ηο Δποπηικό ςμβούλιο: 

Σαθηηθά κέιε:  

1) Λαζθαξνπνύινπ Μαξία ηνπ Λάζθαξε 

2) Βατηζίδεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ 

3) Σζαθκαθίδεο Ζιίαο ηνπ Αρηιιέα 

 

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

     

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

ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

 

Ζ εθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

   

Ο  πξόεδξνο           Σα κέιε 

Αληηπξόζσπνο  Γηθαζηηθήο Αξρήο 

          α. Σζαθίξεο Θεόδσξνο 

          β. Παξάζρνπ Διέλε 

          γ. Καινύκελνο ηαύξνο 

Σζαλάθαο Εήζεο ηνπ Αζαλαζίνπ 

Γηθεγόξνο Γ..Γ. (ΑΜ 242) 



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

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

 

 

ηαγγίδεο Γηακαληήο           Κηαπίδεο Παλαγηώηεο 

 


