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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 
 
                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                  Από το πρακτικό αριθµ. 1/2013 συνεδρίασης 
          του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μαλγάρων  
                                         του ∆ήµου ∆έλτα 
              Αριθµός Απόφασης                              Περίληψη 
                      1/2013                     Παραίτηση του Προέδρου του Συµβουλίου 
                                                      της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων 
                                                      Μαλγάρων ∆ήµου ∆έλτα. 
                                                           
                                            
 
       Στα Νέα Μάλγαρα και στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων  
σήµερα στις 13-1-2013 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 18.00 µ.µ., συνεδρίασε 
το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων του ∆ήµου ∆έλτα, ύστερα  
από την αριθµ. 426/8-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Σουµπάρα Παναγιώτη του 
Σταµατίου πλειοψηφίσαντα συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΕΛΤΑ των εκλογών της 7ης Νοεµβρίου 2010, που επιδόθηκε στον καθένα 
σύµβουλο και δηµοσιεύτηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Γραφείου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέων Μαλγάρων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 16 του Ν. 4071/12. Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δηλαδή σε σύνολο πέντε –5- µελών 
βρέθηκαν παρόντα πέντε –5-, δηλαδή: 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σουµπάρας Παναγιώτης, Προεδρεύων 
2.Αναστασιάδης Απόστολος, αντ/δρος                                      
3.Κουκούλη Κυριακή, µέλος                                              Κ Α Ν Ε Ι Σ  
4.Κρεµµύδα Αικατερίνη, µέλος 
5.Πάντη Νικολέτα, µέλος 
      Ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέων Μαλγάρων,  στην οποία παραβρέθηκε και η  υπάλληλος του ∆ήµου ∆έλτα  Ελένη 
Κιλλή για την τήρηση των πρακτικών εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
είπε  ότι υπέβαλε την αριθµ. 418/8-1-2013 γραπτή παραίτηση, µε την οποία δεν 
αποδέχεται τη θέση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων –για 
οικογενειακούς λόγους-, που από το νόµο -άρθρο 6 παρ. 16 του Ν. 4071/2012-
δικαιούται (αριθµ. 35920/2010 Απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης). 
     Στη συνέχεια, είπε ότι ο επόµενος σε σταυρούς προτίµησης σύµβουλος του 
συνδυασµού της πλειοψηφίας Απόστολος Αναστασιάδης του Μαυρουδή δήλωσε, µε την 
αριθµ. 423/8-1-2013 γραπτή παραίτησή του, ότι αποποιείται –για προσωπικούς και 
οικογενειακούς λόγους- του αξιώµατος του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων 
Μαλγάρων, που βάσει του Ν. 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 16 του Ν. 4071/201,  
δικαιούται. 



     Η επόµενη σε σταυρούς προτίµησης σύµβουλος του συνδυασµού της πλειοψηφίας 
Κυριακή Κουκούλη του Νικολάου δήλωσε ότι αποδέχεται το αξίωµα του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων. 
     Στη συνέχεια, τα µέλη του Συµβουλίου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβαν υπόψη τους τις αιτήσεις παραίτησης των προαναφερόµενων συµβούλων καθώς 
και τους λόγους των παραιτήσεών τους, την αριθµ. 35920/2012 Απόφαση του 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις όµοιες του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012  
 
                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Αποδέχεται τις παραιτήσεις από το αξίωµα του Προέδρου των προαναφερόµενων 
συµβούλων και εποµένως,  Πρόεδρος  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων 
∆ήµου ∆έλτα για το υπόλοιπο της δηµοτικής περιόδου ήτοι από 1-1-2013  µέχρι 31-8-
2014 ορίζεται η Κυριακή Κουκούλη του Νικολάου . 
 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθµό 1/2013. 
     Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
     Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                          Ακριβές Απόσπασµα 
                                     Ο Προεδρεύων Σύµβουλος 
 
                                       
                                 ΣΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


