ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.2/24-1-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 11

Περίληψη
Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης
(ΔΕΥΑΞ) και ορισμός νέου Αντιπροέδρου

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 24 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.2611/18-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
16) Ξυνίδης Αθανάσιος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Παπαδόπουλος Κυριάκος
4) Βασιλούδης Ηλίας
19) Πατσίδου Δέσποινα
5) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
8) Ηλιάδης Θωμάς
23) Τσέπελης Εμμανουήλ
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Καλογερής Κρίτων
25) Φιλίππου Φίλιππος
11) Κολλάρος Γεώργιος
26) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μούρκας Χρήστος
14) Μπεκτές Σαμπρή
15) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
5) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
6) Τοπ Ισμέτ
3) Μαζαράκης Σπύρος
7) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Δημοτικής
Κοινότητας Ευμοίρου, Ανδρεάδης Αναστάσιος, της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ,
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σεραφιάς
Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος,
Καλογερής Κρίτωνας, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησαν
οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ.2295/16-1-2013 εισήγηση του γραφείου Διοίκησης η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ.: α) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1416/1984, β) Την με αριθ. 219/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί ορισμού μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., γ) Την με αριθ.
πρωτ. 2209/15-01-2013 παραίτηση του κ. Σαμπρή Μπεκτές .
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή
ή μη της παραίτησης του κ. Σαμπρή Μπεκτές από την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης και σε περίπτωση αποδοχής να ορίσετε νέο
Αντιπρόεδρο από το εννεαμελές Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ανταμπούφη Νικόλαο ο οποίος είπε:
«Θα ήθελα εφόσον ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο γι’ αυτή την παραίτηση από την θέση του
Αντιπροέδρου για να γίνει δεκτή όπως προβλέπεται, ο κ. Μπεκτές να αναφέρει τους λόγους. Για ποιους
λόγους παραιτείται από την θέση του Αντιπροέδρου επειδή δεν υπάρχουν ....»
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο παραιτηθείς δεν αναφέρεται στην αίτησή του σε λόγους παραίτησης του αλλά
αυτό είναι πρωπική επιλογή του και δεν είναι υποχρεωμένος ο κ. συνάδελφος να απαντήσει, εν πάση
περιπτώσει, έρχεται μία αίτηση, γίνεται δεκτή ή όχι από το δημοτικό συμβούλιο...
Ο δ.σ. κ. Πούλιος Χρίστος : «Επειδή αυτή η τακτική στη ΔΕΥΑΞ ισχύει χρόνια, γίνεται αντιληπτό σε όλους
και το ξέρουν όλοι, κρούω ανοιχτές θύρες μάλλον, ηλίου φαεινότερο γιατί γίνεται αυτή η παραίτηση και αυτή
η αντικατάσταση. Αυτό όμως και δεν μας τιμά εδώ και δεν ξέρω και ίσως έχει δίκιο ο κ. Ανταμπούφης, για
ποιον λόγο παραιτείται ο ένας και μπαίνει ο άλλος. Έναν λόγο τουλάχιστον ας μας πει. Ποιος είναι ο λόγος;
Για να πάρουν μισά χρήματα τη μία 2ετία ο ένας την άλλη ο άλλος;»
Δήμαρχος: «Είναι δικαίωμα του καθενός και της πλειοψηφίας να αλλάζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και
οποιοδήποτε μέλος….»
Στη συνέχεια η δ.σ. κ. Πατσίδου: «Θα ήθελα να πληροφορηθώ ποιος είναι ο μισθός του αντιπροέδρου και να
βάλω παράλληλα το θέμα του Προέδρου που μοιάζει κληρονομικό αξίωμα και να πω ότι δεν αναρωτιόμαστε
σε μια μεγάλη εταιρία που διαχειρίζεται τόσα μεγάλα κονδύλια και παρουσιάζει τόσα μεγάλα ελλείμματα τι
περιμένουμε δηλαδή για να βάλουμε ανθρώπους που τουλάχιστον έχουν τα τυπικά προσόντα να το διοικούν.
Τουλάχιστον αυτό. Πτυχία εννοώ.»
Ο Πρόεδρος της απάντησε : «Τα τυπικά προσόντα τα έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί
από το λαό σύμφωνα με τον νόμο.»
Δήμαρχος: «Έχω την εντύπωση ότι η θέση του Αντιπροέδρου δεν είναι έμμισθη. Είναι τιμητική. Έτσι δεν
είναι;» Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ κ Τσέπελης Εμμανουήλ συμφώνησε με το Δήμαρχο.
Ακολούθησε συζήτηση σε έντονο ύφος η οποία κατέληξε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης από τον
Πρόεδρο και στην αποχώρηση των συμβούλων της παράταξης «Πολίτες για την αλλαγή».
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε και τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και α) τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1416/1984, β) Την με αριθ. 219/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί ορισμού μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., γ) Την με αριθ.
πρωτ.2209/15-01-2013 παραίτηση του κ. Σαμπρή Μπεκτές
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Αποδέχεται την με αριθ. πρωτ.2209/15-01-2013 παραίτηση του κ. Σαμπρή Μπεκτές από την θέση
του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ που είχε οριστεί σύμφωνα με την αριθμ.219/2011 προγενέστερη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Β) Τροποποιεί την με αριθμ.219/2011 προγενέστερη απόφασή του η οποία αφορά «Ορισμός μελών
και των αναπληρωτών τους και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος
της στην θέση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κ. Μπεκτές Σαμπρή, εκλέγει με δεκαοχτώ (18)
ψήφους υπέρ τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ηλιάδη Θωμά στην θέση του Αντιπροέδρου.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως δήλωσε: «… δεν αποδέχομαι την
παραίτηση».

Κατά τα λοιπά η αριθμ.219/2011 προγενέστερη απόφαση ισχύει ως έχει και μετά την ανωτέρω
τροποποίηση έχει ως εξής:
Α) Ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης
τους δημοτικούς συμβούλους Τσέπελη Εμμανουήλ, Μπεκτές Σαμπρή, Ηλιάδη Θωμά από την πλειοψηφία και
τον δημοτικό σύμβουλο Ξυνίδη Αθανάσιο από την μειοψηφία, με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους δ.σ.
Μούρκα Χρήστο, Δρεμσίζη Ιωάννη, Παπαδόπουλο Κυριάκο και Βορίδη Δημήτριο, εκπρόσωπο του συλλόγου
του επιστημονικού προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον Αστέριο Παντοκράτορα, τους
δημότες Γαλαχουσίδου Σοφία, Χατζηβασιλείου Πολυξένη και Ελευθεριάδη Απόστολο, με αντίστοιχα
αναπληρωματικά μέλη τους Ναζλίδου Σουζάνα, Αγγελή Χρυσάνθη, Κεβεντσίδη Θεόδωρο και εκπρόσωπο
των εργαζομένων τον Καμπερόπουλο Γεώργιο.
Β) Εκλέγει Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Δήμου Ξάνθης, τον δ.σ. Τσέπελη Εμμανουήλ.
Γ) Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης, τον δημοτικό σύμβουλο Ηλιάδη Θωμά.
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει
μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-2-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

