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                   Αριθ.  1 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 17-1-2018 ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 16:30, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου (Πλατεία Κοραή), µετά 

από την µε αρ. πρωτ. 1680/12.1.2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., που 

επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: 

 

Παρόντες 32 

 

1) Αβραµίδης Παναγιώτης, 2) Αγραπίδης Χρήστος, 3) Αντωνάκου Σταυρούλα, 4) 

Αργουδέλης Αλέξανδρος, 5) Αστεριάδη Καλλιόπη, 6) Βεντούρης Ανδρέας, 7) 

Βοϊδονικόλας Σταύρος, 8) Γαϊτανάρος Στυλιανός, 9) Γέµελος Νικόλαος, 10) Γκερλές 

∆ηµήτριος, 11) Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, 12) ∆αβάκης Γεώργιος, 13) Ζηλάκου 

Χαραλαµπία, 14) Καλαγιά-Καραµαλάκου Πασχαλίνα, 15) Καλαµακιώτης Νικόλαος, 

16) Kαλλέργη Ευπραξία, 17) Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, 18) Καρβουνάς 

Νικόλαος, 19) Κατσαφάδος Ηλίας, 20) Κούβαρης Νικόλαος, 21) Λαουλάκου Κυριακή 

22) Μαστρονικόλας Ιωάννης, 23) Μελά Σταυρούλα, 24) Μελάς Ιωάννης, 25) 

Νικοπολίδης Αντώνιος, 26) Νταϊφά Ειρήνη, 27) Σαλπέας Ηλίας, 28) Σαρρή-Γώγου 

Ευαγγελία, 29) Σδρένιας Χρήστος, 30) Σιγαλάκος Κυριάκος, 31) Σταθάκη Μαρία & 

32) Τζεφεράκος Αλέξανδρος. 

 

Απόντες: 1) Αγγελόπουλος Νικόλαος, 2) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 3) Βουράκης Ιωσήφ, 

4) Ελληνιάδης Σταύρος, 5) Κάρλες Αναστάσιος, 6) Καψοκόλης Γρηγόριος, 7) 

Κόκκαλης Πέτρος, 8) Mαντούβαλος Νικόλαος, 9) Μανωλάκος Κυριάκος, 10) 

Μαυριδάκης Εµµανουήλ, 11) Παντελάκη Ελπίδα, 12) Παρασκευόπουλος ∆ηµήτριος, 

13) Πηρούνιας Νικόλαος, 14) Ρέππας Παναγιώτης, 15) Σιγάλας Γεώργιος, 16) 

Τουµπέκης Χαράλαµπος & 17) Φύκια Αµαλία-Μελίνα. 

 

Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

Παρόντες: 1) Γκόλφης Νικήτας 2) Αθανασίου Ευαγγελία, 3) Λιακόσταυρος 

Χαράλαµπος,  4)  Πούλος Αναστάσιος & 5)  Βοϊδονικόλας Ιωάννης. 

  

Πρόεδρος ο κ. ∆αβάκης Γεώργιος. 

Γραµµατέας η κα  Χαραλαµπία Ζηλάκου. 

Προσήλθε ο ∆ήµαρχος κ. Μώραλης Π. Ιωάννης. 

 

Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Φινοκαλιωτάκης Ανδρέας. 

 

ΑΔΑ: 69Π1ΩΞΥ-ΤΨΖ



ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Με πρόταση του Προέδρου και σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου το Σώµα ψηφίζει 

οµόφωνα ως κατεπείγον το πιο κάτω θέµα και το εντάσσει στη Η.∆. µε α.α. και τίτλο: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π.)»   

Το θέµα συζητιέται νόµιµα γιατί γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη αφού οµόφωνα 

κρίθηκε ως κατεπείγον. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα µετά από την εισήγηση του 

∆ηµάρχου (∆/νση ∆ιοίκησης – Τµ. ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και ∆ηµοτικών Νοµικών 

Προσώπων) µε αρ. πρωτ. 1973/42/15.1.2018. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που έχει ως εξής: 

    Προς το Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π.)»   

Παρακαλούµε για την εισαγωγή του πιο πάνω θέµατος στην επόµενη συνεδρίαση για 

τη λήψη σχετικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 255 του 

Ν.3463/2006.  

Σύµφωνα µε το άρθρου 255 του Ν.3463/2006 και την τροποποίηση της 

συστατικής πράξης της ∆ΗΡΑΠ (ΦΕΚ 300/2003 τ. Β΄): 

α) Η Επιχείρηση διοικείται από εντεκαµελές (11) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που τα 

µέλη του ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου.  

β) Από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πέντε (5) είναι δηµοτικοί ή 

κοινοτικοί σύµβουλοι εκ των οποίων τρεις (3) θα προέρχονται από την πλειοψηφία 

και δύο (2) από τις υπόλοιπες µειοψηφίες. 

γ) Τέσσερις (4) θα είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Πειραιά που έχουν 

ανάλογη µε το αντικείµενο πείρα και γνώση. 

δ) Ένας (1) θα είναι εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων του ∆ήµου Πειραιά. 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο εκλέγουν οι εργαζόµενοι εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον 

είκοσι (20) 

Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθµού των µελών του.  

Με τη µε αρ. 720/22-12-2014  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

συµπληρώθηκε η µε αρ. 660/16-12-2014 όµοια, ο κ. Ζερβουλάκος Παναγιώτης 

ορίστηκε αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΡΑΠ ως 

δηµότης ή κάτοικος του ∆ήµου Πειραιά που έχει ανάλογη µε το αντικείµενο πείρα 

και γνώση. 

Με τη µε αρ. 903/20-12-2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αποδεκτή η 

παραίτηση του κ. Ζερβουλάκου Παναγιώτη από αναπληρωµατικό µέλος του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου της ∆ΗΡΑΠ. 

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούµε για την αντικατάσταση του κ. 

Ζερβουλάκου Παναγιώτη από αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου της ∆ΗΡΑΠ, από άλλο δηµότη ή κάτοικο του ∆ήµου Πειραιά που έχει 

ανάλογη µε το αντικείµενο πείρα και γνώση.  
      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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Αφού είδε τη µε αρ. 903/20-12-2017 προηγούµενη απόφασή του µε την οποία 

εγκρίθηκε η παραίτηση του κ. Ζερβουλάκου Παναγιώτη από αναπληρωµατικό µέλος 

του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου της ∆ΗΡΑΠ. 

Αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου να ορισθεί ως αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Κυρίµης Παναγιώτης. 

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65 

του Ν. 3852/10. 

Με δήλωση «παρών» των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Σταθάκη Μαρ., Γκερλές ∆ηµ. 

& Μελά Σταυρ. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Θεωρεί το θέµα ως κατεπείγον. 

Ορίζει ως αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π.) τον κ. Κυρίµη Παναγιώτη. 

 

      Αποφασίστηκε και εκδόθηκε 
     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

    

 

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΑΒΑΚΗΣ 
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