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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 5/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηπέληε (25) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 5/21.2.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ
Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25

Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
Χιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β)
Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθωζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) Μειαλδίλνο Ηωαθείκ,
Βξαζηάκωλ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Σπξνβνύδεο Ηωάλλεο, Βάβδνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ όια ηα θαηεπείγνληα ζέκαηα θαη κέρξη ην ππ’
αξηζ.16ν ηαθηηθό ζέκα, πνπ αθνξνύζε ζηηο ζπγρωλεύζεηο ζρνιηθώλ επηηξνπώλ Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε κε ηελ ζπκθωλία όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ λα ζπλερηζηεί ζε
ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ώξα 19:00, θαζώο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο θαη
ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ. Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε
ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα
ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 37ν

Οξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Kνηλωθεινύο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πνιπγύξνπ «Κ.E.ΓH.ΠO.»

Αξηζκόο Απόθαζεο : 117

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Χξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «Από
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λένπ Ν. 3852/2010, θαη εηδηθόηεξα θαηά ην άξζξν 103,κε απόθαζε ηνπ
νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ νξίδνληαη ην όλνκα, ν ζθνπόο, ε δηνίθεζε, ε πεξηνπζία θαη νη πόξνη ηνπ
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λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε. Η πξάμε απηή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ λνκηκόηεηαο δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο από ηνλ νηθείν
δήκν. Σηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ λ. 3463/2006, όπσο ηζρύεη. Έηζη ινηπόλ,
πξνηείλσ ζην ζώκα λα απνθαζίζεη νκόθσλα ηελ πξόηαζε πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ γηα ηελ ζύζηαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Kνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πνιπγύξνπ κε δηαθξηηηθό ηίηιν
«Κ.E.ΓH.ΠO.».
Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Δ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 3852/2010, ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ λ. 3463/2006 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ ζπγθξόηεζε ηνπ επηακεινύο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Kνηλωθεινύο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πνιπγύξνπ κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Κ.E.ΓH.ΠO.» όπωο παξαθάηω:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ληόληαο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ δεκνηηθή ζύκβνπιν θ. Ενύλε
ηπιηαλή.
αξάληε Μαξία, Αληηπξόεδξνο κε αλαπιεξωηή ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ.
Εαγγίια Γεκήηξην.
Λαθξόο Αιέμαλδξνο, κέινο, κε αλαπιεξωηή ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Πύξξν
Ηωάλλε.
Μπάηζηνο Αζηέξηνο, κέινο, κε αλαπιεξωηή ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. ηκώλεο
Ηωάλλε.
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο, κέινο, κε αλαπιεξωηή ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Γθνιόε
Γεώξγην.
Δπαγγειηλόο Δπάγγεινο, εθπξόζωπνο θνηλωληθνύ θνξέα ηεο πεξηνρήο κε
αλαπιεξωηή ηνλ Μπαλάβα Χαξάιακπν.
Μαθξή Δξκηόλε, ωο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ πνπ έρεη πείξα ή γλώζεηο
ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ., κε
αλαπιεξωηή ηνλ Γεκόηε θ. Οηθνλνκνύδε Γεκήηξην.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 117/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 10-5-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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