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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το 18o πρακτικό της 1-12-2020 τακτικής συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. 
 
Απόφαση αριθµ.   151/2020                                     
 
ΘΕΜΑ:   «Ορισµός Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε 
την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»  

  
      Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
7:00 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 
τηλεδιάσκεψη λόγω των περιοριστικών µέτρων για την  προστασία  της δηµόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 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. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899), ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ.  18/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. η οποία εστάλη 
µε email, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου, παρόντος και της γραµµατέως 
κας Κασµίρη Σοφίας. 
      Παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλο, αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών 
βρέθηκαν παρόντα 25 µέλη και ονοµαστικά οι : 
  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
  1. Μπιλιακάκης Παρασκευάς                            
  2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος   
  3. Γιαγτζίδης Παναγιώτης 
  4. Γεωργιάδης Λεωνίδας 
  5. ∆ελήµπαλτα Βασιλική                 

     6. Θεοδοσίου Στυλιανή  
     7. Σαρσάκης Ιωάννης  
     8. Τοκαµάνης Χρήστος          (Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµα ) 
     9. Σιαλάκης Αθανάσιος          (Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµα ) 
     10.Τσολακίδης Παρασκευάς   (Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµα  ) 
     11.Μανάκα Μαρία                 (Αποσυνδέθηκε στο 9ο  θέµα ) 

  12.∆ουλάκη Χρυσωάννα      (Συνδέθηκε για την τηλεδιάσκεψη στις Ανακοινώσεις και Αποσυνδέθηκε           
στο τέλος στο 9ο θέµα ) 

     13.Τσιλίκας Σίµος                  (Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµα ) 
     14.Τολίδης Νικόλα                 (Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµατος ) 

15.Αραµπατζή Λεµονιά       (Αποσυνδέθηκε στο 2ο θέµα επικαλούµενη πρόβληµα στην Σύνδεση)           
16.Κυπαρισσούδης Πασχάλης  (Συνδέθηκε για την τηλεδιάσκεψη στις Ανακοινώσεις και    
                                           Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµα )                         

     17.Χατζηανδρέου Παναγιώτης  (Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµα )             
  18.Πατσουρίδης Παρασκευάς 
  19.Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος 
  20.Ζαφειροπούλου Χρυσή   
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  21. Τζιβάρας Γεώργιος    
  22.Αδαµάκης Πασχάλης     
  23.Σταµπολίδου Βασιλική                                      

    24.∆ηµητρίου Κωνσταντίνος   (Αποσυνδέθηκε στο 9ο θέµα ) 
    25.Γατίδης Αθανάσιος            (Αποσυνδέθηκε στο 9ο  θέµα ) 
    26.Σίµογλου Αθανάσιος         (Αποχώρησε και Αποσυνδέθηκε στο 2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης)             
    27.Σκίνδρης Θεόδωρος          (Αποσυνδέθηκε στο 9ο  θέµα ) 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ 
             

Ο κ.Πρόεδρος αφού ανακοίνωσε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο 
∆ιδυµοτείχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλο, που στην εισήγησή του είπε τα ακόλουθα:   
«Με την αριθ. 271/2019 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου πραγµατοποιήθηκε ο ορισµός 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου».   
 
Με την αριθ. 113/2020 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου έγινε δεκτή η  παραίτηση του κ. 
Γατίδη Αθανάσιου από τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου», και ορίσθηκε ο κ. Σκίνδρης 
Θεόδωρος ως τακτικό µέλος του ∆.Σ. του εν λόγω Ν.Π.∆.∆. στη θέση του παραιτηθέντος 
συµβούλου. 
 
Με την αριθ. 115/2020 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου έγινε δεκτή η  παραίτηση της κ. 
Σαµψωνίδου Παρθένας από αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου», και ορίσθηκε η 
κ. Γκιντίδου Ελένη ως αναπληρωµατικό µέλος του ∆.Σ. του εν λόγω Ν.Π.∆.∆. στη θέση της 
παραιτηθέντος συµβούλου. 
 
Με βάση τις παραπάνω τρεις αποφάσεις η σύνθεση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου» διαµορφώθηκε ως εξής:  
 
Τακτικά Μέλη 

1.- Γιαγτζίδης  Παναγιώτης , ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  ως Πρόεδρος 
2.- Θεοδοσίου Στυλιανή, ∆ηµοτική Σύµβουλος  ως µέλος 
3.- Σκίνδρης Θεόδωρος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος,  ως µέλος  
4.- Αραµπατζή Λεµονιά, ∆ηµοτική Σύµβουλος   ως µέλος 
5.- ∆ιαγκάκης Σπύρος, ∆ηµότης, κάτοικος µε ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες 
γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆. ως µέλος 
6.-Κουτιανούδης Κωνσταντίνος, ∆ηµότης, κάτοικος µε ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις 
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆. ως µέλος 
7.-Τσουράκη Μαρία, ∆ηµότισσα, κάτοικος µε ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις απαραίτητες 
γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆. ως µέλος 
8.-Παλλιούδης ∆ηµήτριος, ∆ηµότης, κάτοικος µε ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία και τις 
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆. ως µέλος 
9.- Λεµονάκη Αναστασία Εκπρόσωπος εργαζοµένων 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη 

          1.- Μπιλιακάκης Παρασκευάς, ∆ηµοτικός Σύµβουλος    
          2.- ∆ελήµπαλτα Βασιλική, ∆ηµοτική Σύµβουλος    
          3.- Κυπαρισσούδης Πασχάλης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος   

4.- Σίµογλου Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος   
     5.- Βενέτης Σπύρος, ∆ηµότης- κάτοικος  
     6.- Γκασίδης Χρήστος, ∆ηµότης- κάτοικος  
     7.- Γκιντίδου Ελένη, ∆ηµότης- κάτοικος  
     8.- Αστεριάδου Μαρία, ∆ηµότης- κάτοικος  

9.- Κουδουµάκη Κωνσταντίνα Εκπρόσωπος Εργαζοµένων 
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Κατά την παρούσα συνεδρίαση καλούµαστε να προβούµε στην εκλογή του αντιπροέδρου του ∆.Σ. 
του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου». 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, δηλαδή:  
 
1) Tην υπ’ αριθ. 99/2020 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 26704/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ µε 
θέµα: «Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεµάτων αναφορικά µε τη διοίκηση και λειτουργία των νοµικών 
προσώπων των Ο.Τ.Α», και ειδικότερα την περίπτωση ii)  όπου αναφέρεται ότι: «…Με τις νέες 
ρυθµίσεις για τη διοίκηση των νοµικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θίγονται οι 
ισχύουσες διατάξεις περί εκλογής αντιπροέδρων στα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., οι οποίες 
αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:… -Στα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται 
από το δηµοτικό συµβούλιο ένα από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου (εδάφιο η΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 240 του Κ.∆.Κ…». 
 
2) Την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
στην οποία αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι: «…Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται 
από το διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού 
συµβουλίου είναι ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι και 
δηµότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη 
επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού προσώπου, 
καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί 
περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους… Μετά τον ορισµό των µελών το δηµοτικό συµβούλιο 
εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου…». 
 
3) Την υπ’ αριθ. 8/2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 5236/26-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ µε θέµα: 
«Συγκρότηση ∆ιοικητικών Συµβουλίων Ιδρυµάτων, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
Συνδέσµων Ο.Τ.Α.», όπου αναφέρεται ότι: «…Μετά τον ορισµό των µελών του ∆.Σ. του νοµικού 
προσώπου, το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
διοικητικού συµβουλίου. Ως Πρόεδρος  και Αντιπρόεδρος µπορούν  να εκλεγούν  και µη αιρετά µέλη 
του διοικητικού συµβουλίου. Στην  περίπτωση όµως που ορισθεί ως µέλος του ∆.Σ. ο δήµαρχος ή ο 
πρόεδρος της κοινότητας, τότε αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού 
συµβουλίου….». 
 
Προτείνω για τη θέση του αντιπροέδρου του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου», την κ. Τσουράκη Μαρία και 
παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά » 
«Στην συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Τοκαµάνης Χρήστος επικεφαλής της παράταξης 
«∆ΥΝΑΜΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» που είπε τα εξής: Κύριε Πρόεδρε επειδή το νοµικό διαχειρίζεται χρήµατα 
θεωρούµε ότι κατά τα πρότυπα της Οικονοµικής Επιτροπής θα πρέπει ο Αντιπρόεδρος να είναι από 
την µεριά της Αντιπολίτευσης γι αυτό προτείνουµε τον κ. Σκίνδρη Θεόδωρο για Αντιπρόεδρο. 
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Πατσουρίδης επικεφαλής της παράταξης«∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  
που είπε τα εξής: Νοµίζω ότι δεν κάνουµε εξαιρέσεις τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα 
θεωρούµε ισότιµα όσον αφορά την αξιοπιστία τους και µπορούµε να πούµε ότι αυτοί που είναι µέλη 
και δεν είναι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ότι δεν είναι αξιόπιστοι. Αυτή την διάκριση δεν την κάνω εγώ, 
θεωρώ ότι όλα τα µέλη που δεν είναι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και είναι από την Τοπική Κοινωνία ότι 
είναι αξιόπιστα  και µπορούνε να διαχειριστούνε και χρήµατα και οτιδήποτε άλλο, αλλιώς δεν θα 
πρέπει να προτείνονται για να µπούνε µέλη. 
κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ, ο κ. ∆ηµητρίου; 
κ. Τοκαµάνης: Πρόεδρε µου δίνεται τον λόγο επειδή είναι προσωπικό. Εµείς δεν είπαµε ότι η κυρία 
που προτάθηκε δεν είναι αξιόπιστο µέλος, αυτό το είπε ο κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς. Βεβαίως και 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα θεωρούµε αξιόπιστα. 
κ. Πρόεδρος: Ωραία, ο κ. ∆ηµητρίου έχει κάποια τοποθέτηση;   
κ. ∆ηµητρίου επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΖΙ για το ∆ιδυµότειχο» απάντησε όχι, όχι. 
κ. Πρόεδρος: Ωραία, ο κ. Σκίνδρης έχει κάποια τοποθέτηση; 
κ. Σκίνδρης  επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» απάντησε όχι, όχι. 
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κ. Πρόεδρος: Ωραία, προς ψήφιση λοιπόν, µισό λεπτό λίγο να επικοινωνήσω µε την κ. Αραµπατζή 
Λεµονιά θα µας δώσει τηλεφωνικά την ψήφο της (διότι έχει πρόβληµα µε το διαδίκτυο), η κ. 
Αραµπατζή µας ακούει, λοιπόν αρχίζουµε την ψηφοφορία δεν απαντάει, µε την κ. Αραµπατζή θα 
µιλήσουµε αργότερα.  
κ. Πρόεδρος: ο κ. Μπιλιακάκης Παρασκευάς; 
κ. Μπιλιακάκης: Τσουράκη 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος; 
κ. Τσιµπανλιώτης: Τσουράκη 
κ. Πρόεδρος: η κ. Θεοδοσίου Στυλιανή; 
κ. Θεοδοσίου: Μαρία Τσουράκη 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Γιαγτζίδης Παναγιώτης; 
κ. Γιαγτζίδης: Μαρία Τσουράκη 
κ. Πρόεδρος: Γεωργιάδης Λεωνίδας  κ. Τσουράκη 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Σαρσάκης Ιωάννης: 
κ. Σαρσάκης: Τσουράκη 
κ. Πρόεδρος: η κ. ∆ελήµπαλτα Βασιλική; 
κ. ∆ελήµπαλτα: κ. Τσουράκη 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Τοκαµάνης Χρήστος; 
κ. Τοκαµάνης: Σκίνδρης Θεόδωρος 
κ. Πρόεδρος: Κυρία Αραµπατζή µας ακούτε; είναι το θέµα µας ο Αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α. ανάµεσα 
στην κ. Τσουράκη και στον κ. Σκίνδρη την ψήφο σας. 
κ. Αραµπατζή: Τον κ. Σκίνδρη  
κ. Πρόεδρος: ο κ. Κυπαρισσούδης Πασχάλης; 
κ. Κυπαρισσούδης: Σκίνδρης Θεόδωρος 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Τσολακίδης Παρασκευάς; 
κ. Τσολακίδης: Σκίνδρης Θεόδωρος 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Σιαλάκης Αθανάσιος; 
κ. Σιαλάκης: Σκίνδρης 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Τσιλίκας Σίµος; 
κ. Τσιλίκας: Σκίνδρης Θεόδωρος 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Χατζηανδρέου Παναγιώτης; 
κ. Χατζηανδρέου: Σκίνδρης 
κ.Πρόεδρος: η κ. Μανάκα Μαρία; 
κ. Μανάκα: Θεόδωρος Σκίνδρης 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Τολίδης Νικόλαος; 
κ. Τολίδης: Σκίνδρης 
κ.Πρόεδρος: η κ. ∆ουλάκη Χρυσωάννα; 
κ. ∆ουλάκη: Σκίνδρης Θεόδωρος 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς; 
κ. Πατσουρίδης: κ Τσουράκη 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Αδαµάκης Πασχάλης; 
κ. Αδαµάκης: Τσουράκη 
κ.Πρόεδρος: η κ. Σταµπολίδου Βασιλική; 
κ. Σταµπολίδου: κ. Τσουράκη Μαρία 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος; 
κ. Εµµανουηλίδης: κ. Τσουράκη 
κ.Πρόεδρος: η κ. Ζαφειροπούλου Χρύσα 
κ. Ζαφειροπούλου: κ. Τσουράκη 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Τζιβάρας Γεώργιος; 
κ. Τζιβάρας: Τσουράκη 
κ.Πρόεδρος: ο κ. ∆ηµητρίου Κωνσταντίνος; 
κ. ∆ηµητρίου: κ. Σκίνδρης 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Γατίδης Αθανάσιος; 
κ. Γατίδης: Σκίνδρης Θεόδωρος 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Σίµογλου, ο κ. Σίµογλου είναι στο σύστηµα; Ο κ. Σίµογλου; 
κ.Πρόεδρος: ο κ. Σκίνδρης; 
κ. Σκίνδρης: Σκίνδρης 
κ. Τοκαµάνης: κ. Πρόεδρε τον Σίµογλου, κάτι έχει πάθει, κι αυτός ήταν στο σύστηµα να τον πάρετε 
ένα τηλέφωνο σας παρακαλώ. 
κ. Πρόεδρος: ∆εν έχω το τηλέφωνό του. 
κ. Σκίνδρης: Και µένα µου γράφει τηλεφωνικώς, να τον πάρετε τηλέφωνο 
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κ. Τσιλίκας: Καλά πλάκα µας κάνετε τώρα; 
κ. Τοκαµάνης: Ποιος είναι αυτός; Ποιόν κάνουµε πλάκα. Κ. Πρόεδρε ποιος είπε ότι τον κάνουµε 
πλάκα; 
κ. Τσιλίκας: κ. Τοκαµάνη ο Σίµος ο Τσιλίκας είµαι, δηλαδή προηγουµένως είχαν το τηλέφωνο τώρα 
δεν το έχουν; 
Κ. Γατίδης: Το χάσανε, το χάσανε, το χάσανε!!! 
κ. Σκίνδρης: Χάθηκε η συσκευή, χάθηκε 
κ. Τοκαµάνης: Ήρεµα, ήρεµα πες το τηλέφωνό του κ. Σκίνδρη να τον πάρουν τηλέφωνο. ∆ύο λεπτά 
Πρόεδρε θα σας το πούµε εµείς. Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε 6947… 
κ. Πρόεδρος: Καλέστε τον να µε πάρει τηλέφωνο αυτός. ∆έχτηκα µία εξαίρεση για την κ. Λεµονιά, 
είχε δίκιο είχε θέµα, αν θέλει ο κ. Σίµογλου ας µε πάρει τηλέφωνο. 
κ. Τοκαµάνης: ∆εν έχω επικοινωνία το τηλέφωνο να σας δώσω να τον πάρετε εσείς. 
κ. Πρόεδρος: Εγώ δεν θα τον καλέσω 
κ. Τσιλίκας: κ. Πρόεδρε έχετε ειδικούς συνεργάτες που προηγουµένως προσπάθησαν να 
επικοινωνήσουν µε ∆ηµοτικό Σύµβουλο να κάνετε το ίδιο και µε τον κ. Σίµογλου και αυτός 
∆ηµοτικός Σύµβουλος είναι γιατί αυτή η εξαίρεση. 
κ. Πρόεδρος: Συνεχίζουµε την καταµέτρηση η κ. Τσουράκη έχει 13 ψήφους 
κ. Σκίνδρης: κ. Πρόεδρε σας παίρνει ο κ. Σίµογλου λέει σας παίρνει ο κ. Σίµογλου 
κ. Πρόεδρος: Ναι ας µε πάρει  
κ. Σκίνδρης: Τρία λεπτάκια λέει δώστε του χρόνο. 
κ. Πρόεδρος: Ας µε πάρει εδώ είναι το τηλέφωνο δεν χάνεται. Ο κ. Σκίνδρης έχει 13 ψήφους 
είναι ισοψηφία, προκρίνεται η κ. Τσουράκη λόγω της δικής µου ψήφου. 
κ. Τοκαµάνης: κ. Πρόεδρε αυτό είναι πραξικόπηµα που κάνετε 
κ. Τσιλίκας: Είναι αλητεία 
κ. Τοκαµάνης: Ακούστε 
κ. Σκίνδρης: Ντροπή σας, ντροπή σας, τρέµουνε τα πόδια σας, σκόπιµα κάνετε, ντροπή σας. 
κ. Πρόεδρος: ο κ. Σίµογλου δεν επικοινώνησε µαζί µας. 
κ. Σκίνδρης: Ποιος δεν επικοινώνησε, σας παίρνει τηλέφωνο και δεν το σηκώνετε το τηλέφωνο, µου 
το λέει ο ίδιος. Κάνετε πραξικόπηµα, ντροπή σας. 
κ. Πρόεδρος: Θέµα 9ο επί αιτήσεως εθελοντών αιµοδοτών εισηγητής κ. Τσιµπανλιώτης.  
κ. Τοκαµάνης: κ. Πρόεδρε, σας παρακαλούµε να δώσετε ένα λεπτό, να πάρετε την ψήφο του κ. 
Σίµογλου. 
κ. Σκίνδρης: κ. ∆ήµαρχε, δεν παίρνεις θέση; Κύριε ∆ήµαρχε 
κ. Πρόεδρος: Ο Νοµικός µας Σύµβουλος µας λέει ότι δεν πρέπει να δεχτούµε καµία τηλεφωνική 
ψήφο ούτε της κ. Αραµπατζή.  
κ. Τοκαµάνης: Τι λέτε,  τηλεδιάσκεψη δεν έχουµε; Τηλεδιάσκεψη δεν κάνουµε; 
κ. Πρόεδρος: Τηλεδιάσκεψη όχι στο τηλέφωνο 
κ. Τοκαµάνης: Σε παρακαλώ υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα, τροµάξαµε να συνδεθούµε, εγώ 
µιλούσα από το τηλέφωνο και ξεσυνδέθηκα, γιατί είµαι στο γραφείο µπήκα σε υπολογιστή, 
υπάρχουν προβλήµατα µε το Link τι να κάνουµε τώρα, όποιον θέλετε µας κλείνετε από κει και 
εντάξει. Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλούµε δύο λεπτά να επικοινωνήστε µε τον Σίµογλου. 
κ. Πρόεδρος: ∆εν έχω το τηλέφωνο και δεν θέλω να επικοινωνήσω µε τον Σίµογλου. Αν θέλει να 
επικοινωνήσει εκείνος. 
κ. Τοκαµάνης: κ. Πρόεδρε, να περιµένετε δύο λεπτά να σας πάρει εκείνος 
κ. Πρόεδρος: Ναι, περιµένω 
κ. Τοκαµάνης: Να περιµένετε, ναι 
κ. Σκίνδρης: Τρέµουν τα πόδια τους, τρέµουν τα πόδια τους 
κ. Πρόεδρος: Θέµα 9ο θα πάω δεν µπορώ 
κ. Τοκαµάνης: Σας παρακαλούµε να επικοινωνήστε µε τον Σίµογλου. 
κ. Πρόεδρος: Ο κ. Σίµογλου µπορεί να µε καλέσει, δεν µε καλεί. 
κ. Σαρσάκης: Αν και ψήφισα την κ. Τσουράκη θεωρώ κι εγώ ότι πρέπει να επικοινωνήσουµε µε τον 
κ. Σίµογλου είναι βασικό, θεµελιώδες και ∆ηµοκρατικό. 
κ. Σκίνδρης: Πρόεδρε µην προχωράτε, µη προχωράτε 
κ. Πρόεδρος: Παρόλα αυτά η Νοµική Σύµβουλος 
κ. Τοκαµάνης: Ποια είναι η Νοµική Σύµβουλος που σας συµβουλεύει; Ποια είναι η Νοµική 
Σύµβουλός σας 
κ. Πρόεδρος: Η κ. ∆ρακούδη Μαρία, η Νοµική Σύµβουλος του ∆ηµάρχου 
κ. Τοκαµάνης: Είναι έµµισθη υπάλληλός του, δεν είναι Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου είναι για να 
συµβουλεύει τον ∆ήµαρχο. 
κ. Πρόεδρος: Θεωρώ το 8ο θέµα λήξαν 
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κ. Τσολακίδης: Με τον τρόπο αυτό αν ισχύει αυτό που λέει η κ. ∆ρακούδη, αν κάποιος δεν έχει 
τεχνικές γνώσεις και αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα µε την συµµετοχή.. 
κ. Τοκαµάνης: κ. Πρόεδρε θα σας παρακαλέσω να περιµένετε 
κ. Πρόεδρος: ∆εν µπορώ να περιµένω άλλο. ∆εν µε έχει καλέσει δεν έχει γίνει κλήση δεν µπορούµε 
να περιµένουµε. Θέµα 9ο επί αιτήσεως εθελοντών αιµοδοτών ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου και περιφέρειας 
«Ειρήνη Χρυσοβαλάντου» κ. Τσιµπανλιώτης. 
κ. ∆ηµητρίου: κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε µ’ ακούτε; 
κ. Πρόεδρος: Ναι κ. ∆ηµητρίου τώρα σ’ ακούω λέγε. 
κ. ∆ηµητρίου: Εδώ και δέκα λεπτά προσπαθώ να επικοινωνήσω και είναι κλειστό το µικρόφωνό µου, 
δεν ξέρω αν γίνεται εσκεµµένα ή όχι. Το θέµα δεν θεωρείται λήξαν το 8ο τουλάχιστον 
κ. Πρόεδρος: Γιατί δεν θεωρείται λήξαν; ∆εν έχει επικοινωνήσει µαζί µου ο κ. Σίµογλου, θα δούµε 
αύριο το κινητό µου αν έχω δεχτεί κλίση, θέµα 9ο κ. Τσιµπανλιώτης. 
κ. ∆ηµητρίου: Επικοινωνήστε εσείς µε τον ίδιο 
κ. Πρόεδρος: Ο κ. Σίµογλου δεν επικοινώνησε µαζί µου µπορούµε να δούµε αύριο και το κινητό µου. 
κ. Τοκαµάνης: Πρόεδρε, να µην έχει το τηλέφωνό σου δεν παίζει; Μιλάτε στο τηλέφωνο; έχει το 
τηλέφωνό σου; ∆ώσε µας την ευκαιρία να τον πάρουµε εµείς τηλέφωνο. 
κ. Πρόεδρος: Συνεχίζουµε µε το 9ο θέµα, κ. Τσιµπανλιώτη 
Με την ψήφο του Προέδρου εκλέχθηκε ως Αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α. η κ. Τσουράκη Μαρία. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

  
  Εκλέγει την κ. Τσουράκη Μαρία ως Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου µε 13 ψήφους πλειοψηφούσα µε την ψήφο του 
Προέδρου έναντι των 13 ψήφων του κ. Σκίνδρη. 
 
 

Στον κ. ∆ήµαρχο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  151/2020 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής: 
            Ο Προεδρεύων                  Ο ∆ήµαρχος                  Τα   Μέλη  
                        Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν             υ π ο γ ρ α φ έ ς  
Σωστό απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου 
              Μ.Α.∆. 

 
ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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