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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 17-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 94 / 2020
Περίληψη:

Αποδοχή παραίτησης Πασχώνη Βασίλειου

Στη Σκύρο, σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη 0 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. 6635 από 12-11-2020 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
12. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
13. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
14. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
15. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
16. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
17. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος συνημμένα με την πρόσκληση της συνεδρίασης έχει κοινοποιήσει ως
εισήγηση στους κ.κ. δημοτικούς συμβούλους για την λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης , την πιο κάτω εισήγηση της δημοτικής υπαλλήλου κ. Μανδηλαρα
Μερσύνης η οποία έχει ως ακολούθως:
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Με την από 23-10-2020 αίτησή του ο κ. Πασχώνης Βασίλειος επανυποβάλει όμοια
αίτηση που είχε καταθέσει 20-11-2019 με την οποία εμμένει για προσωπικούς λόγους στην
παραίτηση του από μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νπδδ ΠΕΑΠ όπως ορίστηκε με την
108/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου .
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο για την αποδοχή της παραίτησης και την αντικατάσταση
του παραιτούμενου κ. Πασχώνη Βασιλείου από τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
ΠΕΑΠ
Κατόπιν τούτων και με την κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο προεδρείοκατά μόνας ή ως παράταξη- των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων,
ΟΜΟΦΩΝΑ διαμορφώνεται η πιο κάτω απόφαση, του δημοτικού συμβουλίου :
Κάνουν δεκτή την παραίτηση του κ. Πασχώνη Βασιλείου από τακτικό μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του νπδδ ΠΕΑΠ ,όπως το διοικητικό συμβούλιο ορίστηκε με την
108/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου .
Μέχρι τον ορισμό του αντικαταστάτη του κ. Πασχώνη στο διοικητικό συμβούλιο, αυτό
θα συνεδριάζει με το αναπληρωματικό μέλος αυτού Κατσαρέλια Ιωάννη του Θεοδώρου .
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η παρούσα απόφαση που ελήφθη με την δια περιφοράς
διαδικασία, ανακοινώνεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α').

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 94 / 2020
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος
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