ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.2/24-1-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 12

Περίληψη
Τροποποίηση της αριθμ.14/2011 προγενέστερης απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με τον «Ορισμό
Εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης και των Αναπληρωτών
τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής
Α.Ε. για την χρονική περίοδο 2011-2014»

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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ.2758/18-1-2013 εισήγηση του γραφείου Διοίκησης η οποία έχει ως εξής:
Σχετ.: 1)Το άρθρο 18 κεφάλαιο Δ΄ του καταστατικού της Αναπτυξιακής Ν. Ξάνθης Α.Ε., 2) Την από 25-092012 δήλωση παραίτησης του κ. Απόστολου Αγκόρτσα.
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Απόστολου Αγκόρτσα από
εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Α.Ε, όπως ορίσθηκε με

την 14/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο
την τροποποίηση της υπ’αριθ.14/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί ορισμού
εκπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Α.Ε.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Αγκόρτσα Απόστολο ο οποίος είπε:
«Στην αρχή της θητείας μας αυτής είχε ζητήσει ο κ. Ξυνίδης 2 ψήφους στις πέντε χιλιάδες εκατόν τόσες που
έχει ο Δήμος Ξάνθης. Σήμερα ζητάω και εγώ μία ψήφο στις πέντε χιλιάδες εκατόν τόσες. Υπήρξα
Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής. 2 μετοχές συγνώμη. Εγώ ζητάω μία μετοχή να έχω για να μπορώ να
παραβρίσκομαι εκεί. Κατά τη θητεία μου ήρθαν στον Δήμο Ξάνθης 800.000€. με τα ίδια λοιπόν κριτήρια
όπως δόθηκαν 2 μετοχές στον κ. Ξυνίδη με τα ίδια δικαιώματα, ζητώ και εγώ το ίδιο.»
Δήμαρχος: «Είχες χιλιάδες και παραιτήθηκες».
Αγκόρτσας: «Ασφαλώς και παραιτήθηκα κ. Δήμαρχε γιατί εσείς, συγνώμη μου επιτρέπετε σας παρακαλώ να
ολοκληρώσω; Επειδή με είχατε ορίσει κατόπιν δική σας προτάσεως και επειδή αποχώρησα από την παράταξη
δεν νομίζω ότι ήταν σωστό να συνεχίσω να εκπροσωπώ. Αυτή την στιγμή μιλάω σαν ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος και ζητάω μία ψήφο.»
Πρόεδρος: «Δεν συζητάμε να δώσουμε μετοχές της Αναπτυξιακής κ. Αγκόρτσα. Τροποποιούμε την
προηγούμενη απόφασή μας σχετικά με την παραίτησή σας.»
Ανταμπούφης: «Ξεκινώντας από το ζήτημα ουσίας, δεν γίνεται κατανοητό από την στιγμή που έχουμε
παραίτηση του κ. Αγκόρτσα από μέλος της Γενικής συνέλευσης όχι από εκπρόσωπο των 1000 ή οτιδήποτε
άλλο, να θέλει να ξαναείναι. Όμως είναι δικαίωμά του και έχω την εντύπωση διαδικαστικά ότι εκείνο που
συζητάμε και σύμφωνα με τον τίτλο της εισήγησης όπως λέει χαρακτηριστικά, ορισμός εκπροσώπου. Επί της
ουσίας η πρόταση που έκανε ο κ. Αγκόρτσα εγώ δεν την ψηφίζω γιατί θεωρώ ότι αντιβαίνει με την κίνηση
που έκανε να παραιτηθεί.»
Μπένης: «Να το λύσουμε γιατί είναι θέμα προφανώς παρεξήγησης. Εάν δεν είχαμε την παραίτηση του
συναδέλφου σήμερα δεν θα συζητούσαμε. Η τοποθέτηση και ο ορισμός των μετοχών έγινε όταν έπρεπε να
ορίσουμε τους μετόχους. Σήμερα δεν συζητάμε αυτό το πράγμα και ούτε μπορούμε να χωρίσουμε τις μετοχές
του παραιτηθέντος συναδέλφου και μισές να πάρει ο Δήμαρχος μισές ο Αντιδήμαρχος και μισές ο Πρόεδρος.
Δεν μπορεί να γίνει σ’ αυτή τη διαδικασία. Αν λοιπόν δεν είχαμε την παραίτηση συναδέλφου σήμερα δεν θα
είχαμε καν θέμα. Σήμερα έρχεται το θέμα ότι μέχρι τώρα και μέχρι να γίνει αυτή η συνεδρίαση είχαμε τον
αναπληρωτή ο οποίος ήταν ο κ. Φανουράκης, σήμερα λοιπόν αναπληρώνεται ο παραιτηθείς συνάδελφος και
ο Δήμαρχος παίρνει αυτό και τελειώνει εκεί. Δεν έχουμε δηλαδή θέμα του να μοιράσουμε πάλι τις μετοχές
στο ποιος θα εκπροσωπεί τον Δήμο. το ποιος θα εκπροσωπεί τον Δήμο είναι ξεκαθαρισμένο. Και δεν θα
συνέβαινε τίποτα και δεν θα αλλάζαμε τίποτα αν δεν είχαμε την παραίτηση.»
Πρόεδρος: «Επομένως επί της ουσίας αντικαθιστούμε τώρα το εκπρόσωπο, εξαιτίας της παραίτησης του κ.
Αγκόρτσα. Δεν παίρνουμε πίσω την προηγούμενη απόφαση. Εμείς τι δηλαδή αποφασίζουμε τώρα. Έχουμε 4
συμβούλους οι οποίοι εκπροσωπούν τον Δήμο στην γενική συνέλευση, έχει ήδη οριστεί ο αριθμός των
μετοχών που θα κατέχει ο κάθε συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος και από την στιγμή που εσείς
παραιτηθήκατε, βάζουμε στη θέση τη δική σας με τις μετοχές που είχατε, αν είχατε 1 ή 10 ή 1700 δεν
ενδιαφέρει το σώμα γιατί δεν αλλάζουμε την προηγούμενη απόφασή μας, η απόφαση ισχύει ως προς αυτό το
μέρος της, αλλά στο κενό που δημιούργησε η παραίτησή σας έρχεται ο κ. Δήμαρχος και ζητά να
εκπροσωπήσει το Δήμο στην γενική συνέλευση.»
Αγκόρτσας: «Το σέβομαι αυτό που λέτε ελπίζω όμως να έχουν καταγραφεί στα πρακτικά αυτά που είπα.»
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 1) τις διατάξεις του άρθρου 18 κεφάλαιο Δ΄ του καταστατικού της Αναπτυξιακής Ν. Ξάνθης Α.Ε., 2) Την
από 25-09-2012 δήλωση παραίτησης του κ. Απόστολου Αγκόρτσα, 3) την αριθμ.14/2011 ομόφωνη απόφασή
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Αποδέχεται την από 25-09-2012 δήλωση παραίτησης του κ. Απόστολου Αγκόρτσα ως
εκπροσώπου του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Α.Ε. που είχε οριστεί σύμφωνα
με την αριθμ.14/2011 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β) Τροποποιεί την με αριθμ.14/2011 προγενέστερη απόφασή του η οποία αφορά «Ορισμό
Εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης και των Αναπληρωτών τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της
Αναπτυξιακής Α.Ε. για την χρονική περίοδο 2011-2014» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της
ορίζει στην θέση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κ. Αγκόρτσα Απόστολου, τον Δήμαρχο Ξάνθης κ.
Μιχαήλ Στυλιανίδη.
Κατά τα λοιπά η αριθμ.14/2011 προγενέστερη απόφαση ισχύει ως έχει και μετά την ανωτέρω
τροποποίηση έχει ως εξής:

Ορίζει μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου ως τακτικά μέλη τον
Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη με 1.707 μετοχές και τους δημοτικού συμβούλους Μπένη Δημήτριο
με 1.707 μετοχές, Παπαδόπουλο Κυριάκο με 1.707 μετοχές, Ξυνίδη Αθανάσιο με 2 μετοχές, και αντίστοιχα
αναπληρωματικά μέλη τους δημοτικούς συμβούλους Φανουράκη Εμμανουήλ, Θεοδωρίδη Αναστάσιο,
Τσέπελη Εμμανουήλ και Ανταμπούφη Νικόλαο αντίστοιχα, ως εκπροσώπους του Δήμου Ξάνθης στην
Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ν. Ξάνθης Α.Ε..
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Αγκόρτσας Απόστολος για τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό μέρος της απόφασης.
………………………………………………………………………………………………………………..
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

