
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 1
ης

 EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ∆ΥΟΠΠ» 

 

Οι κ. µέτοχοι της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας µε την επωνυµία «∆ίκτυο για την 
υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών οµάδων πολιτικής 
προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών -∆ΥΟΠΠ» συνήλθαν σε Eκτακτή Γενική 
Συνέλευση κατά τη διάταξη του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα , το άρθρο 267 του Νοµού 
3463/2006 και το Καταστατικό της Εταιρίας, το µε αρ. εισερχοµένου της ∆ΥΟΠΠ 7/24-8-2017 
αίτηµα παραίτησης του Προέδρου καθώς και µε την µε αρ. πρ. 9/5-9-2017 πρόσκληση για 
σύγκλιση της Γ.Σ.,  σήµερα την 18η Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 
11.00 π.µ. στα γραφεία της εταιρίας στο ∆ηµοτικό κτίριο Τριαδίου. 

Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το 
σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 
πραγµατοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. 

Ο Αντιπρόεδρος του Γ.Σ. κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης, λόγω απουσίας του Προέδρου, σύµφωνα µε το αρθρο 8  παρ.3στ και 
διαπιστώνεται ότι είναι παρόντες οι παρακάτω µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τις έναντι 
εκάστου µετοχές  

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.000€ ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 

2 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 10.000€ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

3 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ 10.000€ ΚΑΪΤΕΖΙ∆ΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

4 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ 10.000€  ∆ΑΝΙΗΛΙ∆Η ΣΙΜΕΩΝ 

5 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10.000€ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

6 ∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 10.000€ ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

 

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση  παραβρέθηκαν  τα υπηρεσιακά στελέχη του  ∆ήµου 
Θέρµης κ. Παντελίδου Ιωάννα και  Παύλου Ιωάννης), οι Σύµβουλοι ∆ηµάρχου Πυλαίας – 
Χορτιάτη κ. Ταχµετζίδης Γιώργος, του ∆ηµάρχου Νεάπολης – Συκεών κ. Λιανού Ελένη 
καθώς και του ∆ηµάρχου Ωραιοκάστρου Καριοπούλης Χρήστος  

∆εν παρεβρέθηκε ο κος Κιοσέογλου Ελευθέριος. 

Χωρίς να υποβληθεί καµία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως 
της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. µετόχους, αυτή συγκροτείται 
κανονικά σε σώµα και συνεδριάζει έγκυρα, µε τον  Αντιπρόεδρο της ∆ΥΟΠΠ κ. 
Παπαδόπουλο Θεόδωρο. 

Με εντολή του Αντιπροέδρου, ορίζεται Γραµµατέας η κ. Ιωάννα Παντελίδου η οποία και 
διαβάζει τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης που σύµφωνα µε την πρόσκληση είναι τα εξής: 

1.  Αίτηµα παραίτησης  του κ. Κιοσέογλου Ελευθέριου από µέλος της Γενικής Συνέλευσης και  από 
τη θέση του Προέδρου  και ∆ιαχειριστή της ∆ΥΟΠΠ 



2. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  της ∆ΥΟΠΠ 
3. Εκλογή ∆ιαχειριστή της ∆ΥΟΠΠ 
4. Ορισµός νέου Επιστηµονικού Συντονιστή  της ∆ΥΟΠΠ  
5. Απόφαση της Γ.Σ. για το θέµα της οφειλής µέλους της 

 
Άλλα Θέµατα 

 

 

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ηµερήσια διάταξη και  εξετάζει τα θέµατα 
της µε τη σειρά: 

 

1ο Θέµα:  Αίτηµα παραίτησης του κ. Κιοσέογλου Ελευθέριου από µέλος της Γενικής 
Συνέλευσης και από την Θέση του Προέδρου και ∆ιαχειριστή της ∆ΥΟΠΠ. 

Ο Αντιπρόεδρος κος Παπαδόπουλος έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το µε αρ. πρ. 
7/24-8-2017 αίτηµα παραίτησης του Προέδρου κου Κιοσέογλου Ελευθέριο από µέλος της 
∆ΥΟΠΠ καθώς από τη θέση του Προέδρου και ∆ιαχειριστή για προσωπικούς λόγους και 
ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά σύµφωνα µε το αρθρο 7.2  

Τα µέλη της Γ. Σ. αποδέχθηκαν µετά από συζήτηση το αίτηµα του κου Κιοσέογλου 
Ελευθέριου για παραίτηση από µέλος  καθώς και από τη θέση του Προέδρου και ∆ιαχειριστή 
της  ∆ΥΟΠΠ. 

Στη θέση του ως µέλος της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την µε αριθµό 1151/4-9-2017 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης  ορίζεται η κα Μαγδαληνή Λιάκου, µε δελτίο 
ταυτότητας ΑΝ 201835, ηµεροµηνία έκδοσης 20/02/2017 και ΑΦΜ 131125503 ∆ΟY 
Καλαµαριάς,   µε αναπληρωτή της τον κ. Κιοσέογλου Ελευθέριο, µε δελτίο ταυτότητας ΑΒ 
707736 ηµεροµηνία έκδοσης 11/12/2006 και ΑΦΜ 030470740. 

2
ο
 Θέµα: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  της ∆ΥΟΠΠ 

 
O Aντιπρόεδρος κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος αναφερόµενος στο δεύτερο θέµα της Γεν. 
Συνέλευσης είπε ότι σύµφωνα µε τα αρθρα 7.2, 7και 8.3α του καταστατικού της ∆ΥΟΠΠ η 
Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο για περίοδο πέντε ετών µε 
δυνατότητα επανεκλογής ακολουθώντας τη θητεία της δηµοτικής περιόδου. Στην προκειµένη 
περίπτωση η θητεία τους θα ισχύει µέχρι τη λήξη της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου.  

Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη της Γ.Σ. να προχωρήσουν σε ψηφοφορία. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας και τη συζήτηση που ακολούθησε εκλεγεται οµόφωνα ως Πρόεδρος η 
κα Λιάκου Μαγδαληνή εκπρόσωπος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε δελτίο ταυτότητας ΑΝ 201835, 
ηµεροµηνία έκδοσης 20/02/2017 και ΑΦΜ 131125503 ∆ΟY Καλαµαριάς, και Αντιπρόεδρος ο 
∆ήµαρχος Πανοράµατος  κος Ιγνάτιος Καιτεζίδης µε δελτίο ταυτότητας ΑΕ 640001, ηµεροµηνία έκδοσης 
20/03/2007 και ΑΦΜ 029513520 
 
3
ο
 Θέµα:  Ορισµός ∆ιαχειριστή της ∆ΥΟΠΠ 

 

Ο Αντιπρόεδρος κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος αναφερόµενος στο 3ο θέµα που αφορά 
στον ορισµό του διαχειριστή ζήτησε από τα µέλη να προχωρήσουν στην διαδικασία  
σύµφωνα µε τα αρθρα 6 παρ.1 και 8 παρ. 4του καταστατικού της ∆ΥΟΠΠ.  

Μετά από συζήτηση αποφασίσθηκε οµόφωνα και ορίζεται ως διαχειριστής ο ∆ήµαρχος 
Θέρµης κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος µε δελτίο ταυτότητας ΑΖ 191577, ηµεροµηνία 
έκδοσης 20/11/2007 και ΑΦΜ 022137250, Ζ΄∆ΟY. Η θητεία του θα ακολουθήσει αυτή του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου, δηλαδή µέχρι το τέλος της δηµοτικής περιόδου. 






