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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 01/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 11/2016
ΘΕΜΑ :
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.Α. Δήμου Αλμωπίας.
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 17.00΄ (5.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 540/12-01-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και
σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του
άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο
(22) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Χουρσόγλου Χρήστος
6- Μπάτσης Χρήστος
7- Γούδης Γεώργιος
8- Σαββίδης Γεώργιος
9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
19- Μπογδάνης Μιχαήλ
20- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
21- Αμπάρη Γεωργία
22- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Βέσκος Δημήτριος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
3- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4- Μπαγκή Αικατέρινη
5- Ιωαννίδης Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος - Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Μάρκου Γεώργιος – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου
4. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
5. Χατζηανδρέου Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
6. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
7. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
8. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
9. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
10. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
11. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
12. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
13. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
14. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαέξι(16),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Γερακάρη Χ. Ζαχαρούλα, για την τήρηση
των πρακτικών.
Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η κα Μπαγκή Αικατερίνη απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Ο κ. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του πρώτου
έκτος ημερήσιας διάταξης θέμα.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απών κατά τη συζήτηση του πρώτου έκτος
ημερήσιας διάταξης θέμα.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απόντες
από την συζήτηση των θεμάτων: 2ο, 3ο,4ο, 5ο, 6ο, 7ο και επέστρεψαν κατά την συζήτηση του 8ου θέματος.
Η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα ήταν απών κατά την συζήτηση του 11ου θέματος.
Ο κ. Ρώσσης Ιωάννης, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα –
Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 11ου θέματος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 11ο
θέμα ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά στην αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Χρήστου, Προέδρου της
ΔΗ.Κ.Ε.Α., από τον κ. Ζαχαριάδη Κωνσταντίνο.
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως
φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 01 συνεδρίασης στις 18-01-2016. Κατά την
διαλογική συζήτηση, το λόγο πήραν ο κ. Πασόης Δημήτριος ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι, θα ψηφίσουν
λευκό για το λόγο ότι δεν τους ικανοποίησε η αιτιολογία της αντικατάστασης και θεωρούν όπως είπαν ότι
κινείτε καθαρά για ικανοποίηση των εσωτερικών ισορροπιών. Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ.
Δήμαρχος, κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Γεωργίου Χρήστος ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιλογή και την πρόταση που έκανε ο κ. Δήμαρχος, θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με ψήφισαν και όσους όλους δεν με ψήφισαν. Για μένα αυτό το
στοίχημα είναι να μπούμε σε μια λογική ότι θα μπορέσουν να δώσουμε στην κοινωνία και αυτός είναι ο
ουσιαστικός λόγος ο οποίος μας εξέλεξε ο λαός της Αλμωπίας. Σήμερα είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα
για μένα, γιατί όταν δένεσαι με κάτι και γίνεται κομμάτι της ζωής σου και περνάς αρκετές ώρες σε ένα
νομικό πρόσωπο, σε ένα θεσμό, σε οτιδήποτε, γίνεσαι ένα με αυτό. Επειδή εργάστηκα αρκετές ώρες με
πολλούς υπαλλήλους και με συνεργάτες θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την επιλογή που μου είχε
κάνει τότε ο κ. Δήμαρχος και την ψήφιση από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
αλλά και την συνεργασία την οποία είχαμε με τους συναδέλφους, με όλους του συναδέλφους της
δημοτικής ομάδας, καθώς επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με
τους οποίους συνεργαστήκαμε για όλα αυτά τα οποία νομίζω έχει απολαύσει η κοινωνία από το νομικό
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πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, την Κοινωφελή αυτή επιχείρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από τα
βάθη της καρδιάς μου την ατμομηχανή της ΔΗΚΕΑ η οποία είναι όλοι οι υπάλληλοι. Είναι αν γνωρίζετε οι
περισσότεροι υπάλληλοι από κάποια άλλη επιχείρηση, που έδιναν καθημερινά στην καθημερινότητα την
ψυχή τους για να μπορέσουμε να ανταπεξέρθουμε στο κομμάτι της κοινωνίας και να μπορέσουμε να
αναδείξουμε και την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα και αν πραγματοποιήσαμε είτε σε ενεργούς πολίτες είτε σε οργανισμούς αλλά κυρίως σε
αυτούς που έδιναν την ψυχή τους, τους εργαζόμενους. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν, είχαμε μόνο ένα
στόχο. Αυτή την στιγμή μου δίνεται η δυνατότητα να απαντήσω και σε διάφορα ερωτήματα που είχαν
πραγματοποιηθεί και λίγο πιο πριν. Καταρχήν, την διατήρηση και την βιωσιμότητα της ΔΗΚΕΑ κατά
δεύτερον να πούμε ότι ξεκινήσαμε με ένα όραμα και ένα σκοπό και ήμασταν πάντα πιστοί στις αξίες και
στις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες. Έτοιμοι να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση και την βελτίωση
της ποιότητα της ζωής. Να ανοίξουμε δρόμους και να δημιουργήσουμε ισχυρά θεμέλια για την κοινωνική
μέριμνα, τον πολιτισμό τον εθελοντισμό, το περιβάλλον και τον αθλητισμό. Η προτεραιότητα μας, να
προγραμματίσουμε και να οργανώσουμε τις δομές μας ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες ανάγκες της εποχής. Βάλαμε στόχο και αποκτήσαμε κατάλληλα εφόδια για την ομαλή
λειτουργία της διοικητικής υποστήριξης της ΔΗΚΕΑ, αλλά και την υλοποίηση των προγραμμάτων μας.
Λοιπόν, ένας μίνι υπολογισμός για να δοθούν και οι απαντήσεις μέσα σε ένα Δημοτικό συμβούλιο, άλλα
κυρίως για να ξέρουν και οι πολίτες που νομίζω ότι το γνωρίζουνε γιατί βρισκόμαστε καθημερινά κοντά
τους.
Το χρονικό αυτό διάστημα λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η μεταστέγαση των γραφείων της ΔΗΚΕΑ
Αλμωπίας από το Δημαρχείο, από το υπόγειο εκεί κάτω, μέσα από την μούχλα πήγαμε σε ένα
αξιοπρεπέστατο κτήριο και πολύ λειτουργικό και μπορεί να μπορέσει να αντεπεξέρθει σε όλες τις ανάγκες
των πολιτών και των προγραμμάτων. Ανακαινίσαμε τον χώρο επίσης . Να σας πω μόνο ότι βγάλαμε τρία
φορτηγά σκουπίδια από εκείνο τον χώρο εκεί. Από εκεί που ήμασταν με τα μπρατσάκια κάτω πήγαμε
επάνω. Στην συνέχεια έγινε η συστέγαση των δομών του Βοήθεια στο Σπίτι Αριδαίας και Εξαπλατάνου, η
διοικητική μετεγκατάσταση των δομών και χαιρετιόμαστε καθημερινά με όλους τους υπαλλήλους το πρωί
και λέμε καλησπέρα και καλή ξεκούραση όταν τελειώνουν την εργασία τους και πηγαίνουν και
συνεχίζουν σε εκείνα τα χωριά για τα οποία κάποιοι λασπολογούσαν τότε ότι θα σταματήσει η λειτουργία
των δομών του βοήθεια στο σπίτι Εξαπλατάνου. Δεν σταμάτησε, ενισχύθηκε και μειώθηκαν και τα έξοδα.
Για διάφορους ανθρώπους και πολίτες οι οποίοι θέλουν να μάθουν πόσα εντάλματα πραγματικά
πραγματοποιήθηκαν, τι έγινε, που πήγαν είναι όλα στο φως. Καταρχήν πραγματοποιήθηκαν για να
καταλάβετε, αν εργαστήκαμε ή όχι, 27 διοικητικά συμβούλια, 120 αποφάσεις, 72 αναθέσεις για
προμήθειες υλικών και 37 αναθέσεις για παροχή υπηρεσιών. Δημιουργήθηκαν 289 εντάλματα πληρωμών
και πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές σε προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και μισθοδοσίες προσωπικού.
Αναρτήθηκαν όλα αυτά στο διαύγεια, μπορεί να τα δει ο καθένας και να μην αναρωτιέται. Επίσης
δημιουργήθηκαν, καταβλήθηκαν μισθοδοσίες του προσωπικού, των επιχειρήσεων, όλων των
προγραμμάτων του ¨βοήθεια στο σπίτι¨ , του ¨ΚΔΑΠμΕΑ¨, του ¨ΚΔΑΠ¨ καθώς και του ¨Δημοτικού
Ωδείου Αλμωπίας¨ που υλοποιήθηκε άμεσα. Μάλιστα, όταν είχαν να αποπληρωθούν 5 μήνες του βοήθεια
στο σπίτι θυμάμαι τουλάχιστον και άλλους τόσους μήνες του ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΕΑ και πληρώθηκαν όλοι
αυτή οι μήνες που δεν είχε πληρώσει το νοικοκυριό και μπήκαμε στην διαδικασία τώρα να τους έχουμε
πληρωμένους μόνο ένα μήνα. Μόνο ένας μήνας έχει μείνει ο οποίος έχει μάλιστα προγραμματιστεί να
πληρωθούν. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε των εσωτερικό κανονισμό για το ΚΔΑΠ και με αυτό τον
τρόπο και προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και να ενισχύσουμε τον
αριθμό των ωφελούμενων από 25 σε 90, αυτό ήταν ως αποτέλεσμα. Η κάλυψη της τρύπας των 37.000€, 37
με 40.000€ ετησίως που έμεινε η ΔΗΚΕΑ από την χρηματοδότηση του Δήμου δηλαδή από τους πολίτες.
Καλύψαμε αυτό το κομμάτι από ευρωπαϊκά χρήματα και αυξήσαμε ετησίως 86.313,70 ετησίως επίσης.
Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε ... αν και νομίζω ότι έφυγαν οι περισσότεροι και δεν μπορούμε ...
Ολοκληρώσαμε λοιπόν … ολοκληρώσαμε την διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πτυχίων ... είναι
αυτά που κάναμε … ολοκληρώσαμε την διαδικασία νομιμότητας των πτυχίων και πιστοποιητικών των
υπαλλήλων της επιχείρησης από τις εκάστοτε σχολές Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Ολοκληρώσαμε την σύνταξη του Επιχειρησιακού σχεδιασμού. Σχέδιο δράσης της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας
2015 - 2019. Τηρήθηκε το αρχείο με το ημερήσιο πρόγραμμα, στις αρμοδιότητες, τις εργασίες του
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προσωπικού για άμεση παρακολούθηση και εξυπηρέτηση για την βελτίωση υπαλλήλων της επιχείρησης
πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Ενισχύσαμε τις δομές ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικό
Ωδείο με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αποπληρώσαμε οφειλές παρελθόντων ετών
πάνω από 10.000€ για εργαζομένους στο Βοήθεια στο Σπίτι πρώην ΔΕΠΑ Εξαπλατάνου. Αποπληρώσαμε
οφειλές παρελθόντων ετών σε προμηθευτές το ποσό πάνω από 15.500 € και δρομολογήθηκαν με νομική
σύμβουλο για την πληρωμή αιρετών, εργαζομένων και προμηθευτών το υπόλοιπο ποσό το οποίο ξεπερνά
τις 30.000€. Και έχει προγραμματιστεί αυτό για την αποπληρωμή, έχει δρομολογηθεί δηλαδή.
Αποπληρώθηκε μέρος από οφειλές παρελθόντων ετών προς τρίτους σε αγωγές ... Προβήκαμε στην
ρύθμιση και στην επιστροφή αχρεωστήτως ποσού προς την ΔΟΥ Έδεσσας, από εκείνο το ποσό που
λέγαμε 117.000€ για το πρόγραμμα του Βοήθεια στο Σπίτι που με τις προσαύξησης πήγε στα 128.000€.
Μπήκαμε στην διαδικασία και μέσα σε ένα χρόνο αποπληρώσαμε 50.000€, πάνω από 50.000€.
Ταυτόχρονα όμως πληρωνόντουσαν όλοι όσοι εργαζόντουσαν, δεν έμεινε κανένας απλήρωτος. Στην
συνέχεια προγραμματίσαμε γραμμή στήριξης και επικοινωνίας για εξαρτημένα, κακοποιημένα άτομα και
κακοποιημένες γυναίκες. Πραγματοποιήθηκαν δράσεις και συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης για προσφορά σε συνανθρώπους μας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους καθώς και τις περιόδους
πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ο αριθμός ξεπερνούσε τις 500 οικογένειες που
έχουν δοθεί όλα αυτά τα πακέτα. Διοργανώσαμε σε συνεργασία με τις δομές του Βοήθεια στο Σπίτι
δωρεάν τεστ μνήμης σε συμπολίτες μας, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νόσου αλτσχαϊμερ.
Διοργανώσαμε με συλλόγους, φορείς και εθελοντές της περιοχής εθελοντική αιμοδοσία και
λαμπαδηδρομία πρώτη φορά με τόσους πολλούς φορείς. Εκδώσαμε έντυπο υλικό που αφορά την
λειτουργία των προγραμμάτων ΚΔΑμΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας και ΚΔΑΠ για
όλες τις δομές, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες. Διοργανώθηκε μουσική
φιλανθρωπική εκδήλωση σε συνεργασία με τον σύλλογο καρκινοπαθών Έδεσσας για οικονομική βοήθεια
σε συμπολίτη μας που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις πολιτιστικών
μορφωτικών συλλόγων Αλμωπίας, πάνω από 50 συνδιοργανώσεις. Διοργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία
για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις κοινωφελούς χαρακτήρα με δράσεις, «χαρίζουμε χριστουγεννιάτικα
χαμόγελα», για προσφορά ενδυμάτων και παιχνιδιών και φαρμάκων. Προγραμματίσαμε και οργανώσαμε
μαζί με το Δήμο Αλμωπίας σε συνεργασία με τους εθελοντές και φορείς το πρώτο Χριστουγεννιάτικο
χωριό Αλμωπίας. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο. Διοργανώσαμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που
αφορούν και μουσικές εκδηλώσεις και παραστάσεις και την δράση «Στολίζω το δέντρο μου, φωτίζω τον
τόπο μου». Πραγματοποιήσαμε μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και παρελάσεις των σχολικών μονάδων
των συλλόγων για τις απόκριες όπως το 9ο Καραντζοβίτικο καρναβάλι. Συμμετείχαμε στην δράση
καθαριότητας της πόλης «let do it». Πραγματοποιήσαμε συναυλίες των μαθητών του δημοτικού Ωδείου
στο τέλος της σχολικής περιόδου, αλλά και κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων και συγκεντρώσαμε
όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους συλλόγους για την δημιουργία πολιτιστικού
Καλενταριού για τα δρώμενα τις περιοχής μας. Αυτή την στιγμή είναι έτοιμο όλο το υλικό για να μπορέσει
μόνο να εκτυπωθεί… Επίσης συνδιοργανώσαμε με το πολιτιστικό σύλλογο Σαρακηνών «Αγγελή Γάτσου»
την διάλεξη και την παρουσίαση του σύγχρονου Συγγράμματος. Επίσης έγιναν ετοιμασίες ... στεφάνων για
τις εθνικές επετείους και για όλες τις εθνικές επετείους. Προγραμματίσαμε και συνδιοργανώσαμε ...
συνεργαστήκαμε με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ... Με την ... Εβδομαδιαία ... ψηφιακή ... του ντιζάιν.
Επίσης βγάλαμε τους κουμπαράδες αγάπης σε συνεργασία με το Βοήθεια στο Σπίτι και το ποσό το οποίο
μαζεύτηκε και καταμετρήθηκε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο να σας πω ότι ξεπέρασε τις 10.000€.
Αύριο θα ξέρουμε το ακριβές ποσό 10.000€ για να μπορέσουμε να τα δώσουμε σε συνάνθρωπο μας ο
οποίος πραγματικά έχει το πρόβλημα. Όλα όσα αναφέρω πιο πάνω νομίζω ότι έγιναν με πολύ μεγάλη
προσπάθεια από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και από τους συνεργαζόμενους φορείς, από
όλους τους εργαζομένους, από όλους τους συνεργάτες, από όλα τα μέλη της δημοτικής ομάδας. Γιατί εμείς
σε αυτή την δημοτική ομάδα συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος της
Αλμωπίας αντιλήφθηκε το ουσιαστικό ρόλο της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης και νομίζω ότι ο
επόμενος Πρόεδρος θα είναι άξιος, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εξίσου καλά και ακόμα καλύτερα. Θα
ήθελα να πω ότι θα είμαι στο πλευρό του, ότι και να χρειαστεί, όπως και σε όλους, αλλά επειδή έχει γίνει
κομμάτι της ζωής μου έτσι η κοινωφελής επιχείρηση θα συνεχίσω να είμαι κάθε μέρα όποτε με χρειαστεί
κοντά του, δίπλα του. Τέλος θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κ.Τσιμτσιρίδη που πολλές
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φορές ήτανε μπροστά σε πάρα πολλά ζητήματα και με συμβούλεψε σε πολύ σημαντικά ζητήματα και ήταν
στυλοβάτης σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει ... καθώς επίσης και την επιλογή του Δημάρχου
προς το πρόσωπο μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήτανε τιμή μου. Θα συνεχίσω να προσπαθώ για να προσφέρω και από
εκεί και έπειτα ο καθένας και ο κόσμος της Αλμωπίας, ο λαός της Αλμωπίας θα μας κρίνει.»
Σχετικές είναι και η υπ’αριθμ.156/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η
εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), η
υπ’αριθμ.40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε αντικατάσταση του κ. Σηφάκη
Γιάννη από την κα Αμπάρη Γεωργία και η αριθμ.πρωτ.:543/12-01-2016 αίτηση παραίτησης του κ.
Γεωργίου Χρήστου..
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
αναγράφονται και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.,
τις αριθμ.156/2015 και την 40/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές διατάξεις του
Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με 14 ψήφους υπέρ)
1. Εγκρίνει την αντικατάσταση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), ως εξής:
α) αντί του Προέδρου κ. Γεωργίου Χρήστου του Παρασκευά, αιρετό εκπρόσωπο Δήμου
Αλμωπίας (πλειοψηφίας) ορίζει ως Πρόεδρο τον κ. Ζαχαριάδη Κωνσταντίνο του Ευτυχίου,
αιρετό εκπρόσωπο Δήμου Αλμωπίας (πλειοψηφίας)
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 156/2015 και την 40/2015 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Αλμωπίας
3. Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποίησης ή κατάργησής της.
Καταψήφισαν ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
Λευκό ψήφισαν ο κ. Πασόης Δημήτριος, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και ο κ. Ασβεστόπουλος
Δημήτριος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 11/2016
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 18-01-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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