
                               
 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         ANAΡΣΗΣΓΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ        

ΝΟΜΟ   ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                 Ανηζ.πνςη:  7131 / 9-6-17 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ  

                Ανηζμόξ Απόθαζεξ:  191 / 2017 

 

                           Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

  Από ημ Πναθηηθό 10/2017 ηεξ οκεδνίαζεξ ημο Δεμμηηθμύ  ομβμοιίμο  Πάνμο  

Θέμα: Αποδοτή παραίτησης Προέδροσ & Αντιπροέδροσ της Δ.Ε.Υ.Α. Πάροσ & 

αντικατάστασή τοσς.  

 

  ηεκ Πάνμ ζήμενα 31 Maίμο 2017 εμένα Σεηάνηε θαη ώνα 19.00΄, ημ Δεμμηηθό 

ομβμύιημ Πάνμο ζοκήιζε ζε δεμόζηα ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ 

ημο Δήμμο ύζηενα από ηεκ με ανηζμό πνςη. 6395/26-5-2017 έγγναθε πνόζθιεζε ημο 

Πνμέδνμο ημο, πμο δεμμζηεύζεθε ζημκ εηδηθό πώνμ ακαθμηκώζεςκ ημο Δήμμο Πάνμο 

θαη επηδόζεθε με απμδεηθηηθό ζημοξ Δεμμηηθμύξ ομβμύιμοξ θαη ζημκ Δήμανπμ, 

ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 67 ημο Ν. 3852/2010 (ΦΓΚ Α΄87) θαζώξ θαη 

ζημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ομβμοιίςκ ηςκ Δεμμηηθώκ θαη Σμπηθώκ Κμηκμηήηςκ Πάνμο 

ζύμθςκα με ηεκ παν. 8 ημο άνζνμο 67 ημο Ν.3852/10, γηα ηεκ ζοδήηεζε θαη ιήρε 

απμθάζεςκ ζηα παναθάης ζέμαηα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ.   

Πνηκ από ηεκ έκανλε  ηεξ ζοκεδνίαζεξ αοηήξ δηαπηζηώζεθε από ημκ Πνόεδνμ, πςξ 

οπήνπε κόμημε απανηία, δεδμμέκμο όηη ζε ζύκμιμ 27 μειώκ παναβνέζεθακ 14 μέιε θαη 

μκμμαζηηθά μη:  

Από ημοξ Δεμμηηθμύξ ομβμύιμοξ 

Π α ν ό κ η ε ξ: 1) Άγμονμξ Άγγειμξ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 6μο ζέμαημξ 

εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 2) Ακηηπανηώηεξ Δεμήηνημξ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 10μο 

ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 3) Γθίθαξ Aκαζηάζημξ, 4) Λεμκηήξ Μηθέξ, έθογε θαηά 

ηεκ ζοδήηεζε ημο 15μο ζέμαημξ θαη ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 16μο ζέμαημξ 

εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 5) Μανηκόπμοιμξ Αζακάζημξ, 6) Παηέιεξ Άγγειμξ, 7) Πμύιημξ 

Γεώνγημξ, 8) Ραγθμύζεξ Γεώνγημξ, έθογε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 4μο ζέμαημξ 

εμενήζηαξ δηάηαλεξ,  9) Ρμθμκίδαξ Κςκζηακηίκμξ, 10) Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ, 11) Ρμύζζμξ 

Πέηνμξ, έθογε μεηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 10μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 12) αννή–

Παπαθονίιιμο Θεμδώνα, 13) Υακηώηε Μανία, έθογε μεηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 13μο 

ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ θαη 14) Υνηζηόθμνμξ Υνήζημξ.  

Α π ό κ η ε ξ: 1) Βιαπμγηάκκεξ Υνήζημξ, 2) Βμιμζονάθεξ Νηθόιαμξ, 3) Κάγθακε–

Κμνηηάκμο Άκκα, 4) Καιαθώκαξ Μεκάξ, ήνζε θαηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ ακαθμηκώζεςκ, 

έθογε μεηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 7μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ θαη ήνζε θαηά ηεκ 

ζοδήηεζε ημο 10μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 5) Καναπάιημξ ηαύνμξ, 6) 

Καζηνμοκήξ ςηήνημξ, ήνζε θαηά ηεκ ζοδήηεζε ημο 10μο ζέμαημξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ, 

7) Λμοθήξ Γεώνγημξ ημο Δεμεηνίμο, 8) Λμοθήξ Γεώνγημξ ημο Κςκζηακηίκμο, 9] 

Μαιαμαηέκημξ Γμμακμοήι, 10) Μαιηκδνέημξ Υανάιαμπμξ, 11) Πεηνόπμοιμξ Ιςάκκεξ, 

12) ανακηηκόξ Υνηζηόδμοιμξ–Γεώνγημξ θαη 13) Σνηπμιηηζηώηεξ Γεώνγημξ,  

  Πανώκ ήηακ θαη μ Δήμανπμξ Πάνμο θ. Κςβαίμξ Μάνθμξ. 

  Από ημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ομβμοιίςκ ηςκ Δεμμηηθώκ θαη Σμπηθώκ Κμηκμηήηςκ 

Πάνμο πανεονέζεθε ε Ακηςκμπμύιμο ΄Ακκα ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Μάνπεζζαξ. 
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  ηεκ ζοκεδνίαζε παναβνέζεθε ε οπάιιειμξ ημο Δήμμο Πάνμο Σνηπμιηηζηώηε 

Αηθαηενίκε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ πναθηηθώκ.   

    Ο Πνόεδνμξ ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ, ύζηενα από ηεκ 

δηαπίζηςζε απανηίαξ θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ.   

  Η ζοκεδνίαζε θαηαγνάθεηαη ζε μπηηθμαθμοζηηθά μέζα όπςξ πνμβιέπεηαη από ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία. 

Θέμα 1μ : εμενήζηαξ δηάηαλεξ                                                    Γηζεγεηήξ: Δήμανπμξ 

  O Πνόεδνμξ έδςζε ημ ιόγμ ζημκ Δήμανπμ Πάνμο πμο είπε: -Έπμομε έγγναθε 

παναίηεζε ημο θ. Σνηπμιηηζηώηε, ημ έπεη δειώζεη βέβαηα θαη ζημ Δεμμηηθό ομβμύιημ 

όηη ζα παναηηεζεί θαη από ηε ζέζε ημο Ακηηπνμέδνμο αιιά θαη από ηε ζέζε ημο μέιμοξ 

ηεξ ΔΓΤΑΠ…. ήμενα ιμηπόκ θαηαιάβαηε, μ θ. Ρμύζζμξ παναηηήζεθε, μαξ δήιςζε όηη 

δεκ έπε δεπζεί ηε ζέζε ημο ζηεκ θμηκςθειή, αιιά παναηηείηαη θαη από ηεκ ΔΓΤΑΠ 

πμο ήηακ πνμγναμμαηηζμέκμ βέβαηα, δεκ είκαη μύηε από δεμμζηεύμαηα μύηε από 

δειώζεηξ θάπμηςκ. Κναηήζεθε ζηε ζέζε αοηή ιόγς ημο όηη ήηακ μεηαβαηηθό ζηάδημ, 

έηοπε εθείκε ηεκ πενίμδμ κα ακαιάβεη ημ Πνμεδνείμ ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο θαη 

εθείκε ηε ζηηγμή, πμο δεκ ημ γκςνίδαμε, έθογε μ Δηεοζοκηήξ.  Η ζθέρε μαξ ιμηπόκ 

ήηακ όηη πνέπεη κα απμθαηαζηήζμομε ημκ θμνμό αοηήξ ηεξ επηπείνεζεξ, πμο είκαη μηα 

πμιύ ζπμοδαία επηπείνεζε γηα ημοξ ζομπαηνηώηεξ μαξ, άνα δηεοζοκηήξ, έγηκε μηα 

θαζανή, λεθάζανε δηαδηθαζία επηιμγήξ ημο δηεοζοκηή. 1ε ημο μεκόξ κμμίδς 

ακαιαμβάκεη. Έκα κέμ παηδί με πενγαμεκέξ.  Καη ηώνα ιμηπόκ ήνζε ε ώνα μεηά από ηηξ 

δύμ παναηηήζεηξ αοηέξ, πμο μ θ. Σνηπμιηηζηώηεξ ηεκ έθακε γηα άιιμκ ιόγμ, κα 

ακηηθαηαζηήζμομε αοηό ημ θεκό.  Πνμηείκμομε ιμηπόκ γηα ηεκ ζέζε ημο Πνμέδνμο ημκ 

θ. Πμύιημ Γηώνγμ, γηα ηε ζέζε ημο Ακηηπνμέδνμο ημκ θ. ηναηή Υνηζηόθμνμ θαη ηε 

ζέζε ημο μέιμοξ ε μπμία μέκεη θεκή, ημκ Ιςάκκε Κμκηανάημ ημκ Πνόεδνμ ηςκ Λεοθώκ. 

     To Σμ Δεμμηηθό ομβμύιημ αθμύ έιαβε οπόρε ηα παναπάκς, ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ  

άνζνςκ 65, 67, 69, θαη 94 ημο Ν. 3852/2010, ημ άνζνμ 3 ημο Ν. 1069/80, ηεκ από 

26-5-17 αίηεζε παναίηεζεξ ημο Δεμμηηθμύ ομβμύιμο Σνηπμιηηζηώηε Γεςνγίμο, ηεκ 

από 26-5-17 αίηεζε παναίηεζεξ ημο Δεμμηηθμύ ομβμύιμο Ρμύζζμο Βαηίζηα, ηεκ 

221/14 απόθαζή ημο θαη θάζε ζπεηηθή δηάηαλε  

                          Α π μ θ α ζ ί δ ε η   θαηά  π ι ε η μ ρ ε θ ί α  

     Ακαζογθνμηεί ημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Πάνμο μνίδμκηαξ ηα ηαθηηθά 

θαη ηα ακαπιενςμαηηθά μέιε ςξ ελήξ: 

1] Πμύιημ Γεώνγημ ςξ Πνόεδνμ ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο με ακαπιενςμαηηθό 

μέιμξ ημκ Ρμύζζμ Πέηνμ (Δεμμηηθμί ύμβμοιμη ηεξ πιεημρεθίαξ). 

2] Υνηζηόθμνμ Γοζηνάηημ, Πνόεδνμ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ 

Ανπηιόπμο, ςξ Ακηηπνόεδνμ ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο με ακαπιενςμαηηθό μέιμξ 

ημκ Μαιαμαηέκημ Γμμακμοήι, Ακηηδήμανπμ. 

3] αννή - Παπαθονίιιμο Θεμδώνα Ακηηδήμανπμ με ακαπιενςμαηηθό μέιμξ ημκ 

Πμύιημ Κςκζηακηίκμ, Πνόεδνμ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Αγθαηνηάξ. 

4] Κμκηανάημ Ιςάκκε Πνόεδνμ ημο ομβμοιίμο ηεξ Σμπηθήξ Κμηκόηεηαξ Λεοθώκ, με 

ακαπιενςμαηηθό μέιμξ ηεκ Ρμπασημο - Φναγθμύιε Μανγανίηα μέιμξ ημο ζομβμοιίμο 

ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Πάνμο. 

5] Μηπαιάημ Πακαγηώηε, με ακαπιενςμαηηθό μέιμξ ημκ Πακηειαίμ Αζακάζημ, 

(θάημηθμη πμο έπμοκ ηηξ απαναίηεηεξ γκώζεηξ ζπεηηθά με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

επηπείνεζεξ). 
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6] Καιαθώκα Μεκά με ακαπιενςμαηηθό μέιμξ ημκ Άγμονμ Άγγειμ (Δεμμηηθμύξ 

ομβμύιμοξ ηεξ μείδμκμξ μεημρεθίαξ) 

7] Κμκηό Ιςάκκε με ακαπιενςμαηηθό μέιμξ ημκ Φςηίμο Γιεοζένημ ςξ εθπνόζςπμη 

ηςκ ενγαδμμέκςκ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Π. 

  Ακαθαιεί ηεκ 221/2014 απόθαζή ημο. 

  Πιεημρήθεζακ δέθα ηνεηξ Δεμμηηθμί ύμβμοιμη, μη: 1) Άγμονμξ Άγγειμξ, 2) 

Ακηηπανηώηεξ Δεμήηνημξ, 3) Καιαθώκαξ Μεκάξ, 4) Λεμκηήξ Μηθέξ, 5) Μανηκόπμοιμξ 

Αζακάζημξ, 6) Παηέιεξ Άγγειμξ, 7) Πμύιημξ Γεώνγημξ, 8) Ραγθμύζεξ Γεώνγημξ, 9) 

Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ, 10) Ρμύζζμξ Πέηνμξ, 11) αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα, 12) 

Υακηώηε Μανία, 13) Υνηζηόθμνμξ Υνήζημξ. 

  Μεημρήθεζακ, πανώκ, δύμ Δεμμηηθμί ύμβμοιμη, μη: 1) Γθίθαξ Aκαζηάζημξ, 2) 

Ρμθμκίδαξ Κςκζηακηίκμξ.   

     H απόθαζε αοηή πήνε α/α  191/2017  

Ύζηενα  από ηεκ ελάκηιεζε ηςκ ζεμάηςκ ιύζεθε ε ζοκεδνίαζε. 

ε επηβεβαίςζε ηςκ παναπάκς ζοκηάπζεθε ημ πναθηηθό αοηό θαη οπμγνάθεηαη ςξ 

θαηςηένς. 

   Ο Δήμανπμξ   Ο Πνόεδνμξ            Σα μέιε  

       (Σ.Τ.)                         (Σ.Τ.)                       (Σ.Τ) 

  Μάνθμξ Ι. Κςβαίμξ           Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ     1) Γθίθαξ Aκαζηάζημξ  

                                                                      2) Καιαθώκαξ Μεκάξ 

                                                                      3) Καζηνμοκήξ ςηήνημξ  

                                                                      4) Λεμκηήξ Μηθέξ 

                                                                      5) Μανηκόπμοιμξ Αζακάζημξ 

                                                                      6) Παηέιεξ Άγγειμξ 

                                                                      7) Πμύιημξ Γεώνγημξ  

                                                                      8) Ρμθμκίδαξ Κςκζηακηίκμξ 

                                                                      9) αννή–Παπαθονίιιμο Θεμδώνα 

                                                                     10) Υνηζηόθμνμξ Υνήζημξ 

θαη 

Ακηςκμπμύιμο Άκκα, Πνόεδνμξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ 

Μάνπεζζαξ. 

 

                                           Γηα ηεκ αθνίβεηα  

       Ο Δήμανπμξ                     Ο Πνόεδνμξ   

 

 

   Μάνθμξ Ι. Κςβαίμξ                                      Ρμύζζμξ Βαηίζηαξ          
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