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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 19-4-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 16 / 2021
Περίληψη:

Αποδοχή παραίτησης και αντικατάστασης μέλους διοικητικού συμβουλίου ΠΕΑΠ

Στη Σκύρο, σήμερα 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα
το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από
7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899) και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2159 από 14-4-2021
έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 -

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Για το συζητούμενο 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης είχε τεθεί υπόψη των κ.κ. δημοτικών
συμβούλων η από 18-3-2021 εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού
κ. Μανδηλαρά Μερσύνης η οποία έχει ως ακολούθως:
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Με την 108/2019 απόφασή το δημοτικό συμβούλιο όρισε τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του ΠΕΑΠ , μεταξύ των οποίων ορίζεται τακτικό μέλος ο Καραμπίνης Ελευθέριος
του Νεοπτόλεμου ως δημότης και κάτοικος Σκύρου.
Με την από 6-3-2021 αίτησή του ο Καραμπίνης Ελευθέριος υποβάλει την παραίτησή
του από το Δ.Σ του νπδδ ΠΕΑΠ , απευθύνοντας τις καλύτερες ευχές για διαρκή επιτυχία.
Κατόπιν τούτων καλείται το δημοτικό συμβούλιο για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης
και –σε περίπτωση αποδοχής - την αντικατάσταση αυτού
Επί της ανωτέρω αίτησης και εισήγησης έχουν τοποθετηθεί θετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην
επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Σκύρου (dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr) οι δημοτικές
παρατάξεις:
α) η παράταξη Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ δια του επικεφαλής κ. Αντωνόπουλου Κυριάκου ,
β) η παράταξη ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ δια του επικεφαλής κ. Λαμπαθάκη Γεωργίου
γ) η παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δια του επικεφαλής αυτής κ. Φτούλη Ιωάννη ,
δ) η διοικούσα δημοτική παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ η οποία προτείνει την
αποδοχή παραίτησης και τον ορισμό του Καραμπίνη Γεωργίου του Νεοπτόλεμου ως
αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Καραμπίνη Ελευθέριου
Κατόπιν τούτων τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνουν δεκτή την παραίτηση του Καραμπίνη Ελευθέριου από μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
νπδδ ΠΕΑΠ και ορίζουν νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο τον Καραμπίνη Γεώργιο του Νεοπτόλεμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 16 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

