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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Ινπιίνπ 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. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, 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 Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Χιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
4
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
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)
άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.
Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ λα ζπλερηζηεί ζε
ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, 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: 13ν θαηεπείγνλ

Έγθξηζε εθηόο έδξαο κεηαθίλεζεο Γεκάξρνπ θαη
Πξνέδξνπ Γ..

Αξηζκόο Απόθαζεο : 323
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 13ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Γήκαξρν όζν θαη από ην
ζώκα όηη νκόθσλα ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν θ. Χξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «ζα πξέπεη λα εγθξίλνπκε ηελ
γελνκέλε κεηαθίλεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια
θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 4-6 Ινπιίνπ 2011 ζηελ Αζήλα αιιά θαη ηελ επηθείκελε εθηόο έδξαο
κεηαθίλεζε ησλ ηδίσλ πάιη ζηελ Αζήλα ζηηο 12-14 Ινπιίνπ 2011, πξνθεηκέλνπ λα
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πξνσζήζνπλ ππνζέζεηο ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηζθέςεηο
ζπλεξγαζίαο κε ηα αξκόδηα Υπνπξγεία.
Η πξώηε κεηαθίλεζή ηνπο ήηαλ αεξνπνξηθώο θαη ε δεύηεξε ζα είλαη επίζεο
αεξνπνξηθώο θαη πξνηείλσ ζην ζώκα ηελ νκόθσλε ςήθηζή ηνπο θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο, όπσο νξίδεη ν λόκνο».
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 όπσο
ηζρύεη, ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/08, ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ
Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηε γελόκελε κεηάβαζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Αζηεξίνπ Εσγξάθνπ θαη ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ζηελ Αζήλα θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 4-6
Ηνπιίνπ 2011 αεξνπνξηθώο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ.
Δγθξίλεη ηε επεξρόκελε κεηάβαζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Αζηεξίνπ Εσγξάθνπ θαη ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ζηελ Αζήλα θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 12-14
Ηνπιίνπ 2011 αεξνπνξηθώο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ.
Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηε ζρεηηθή πίζησζε πνπ αθνξά ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο, θαη ηελ
εθηόο έδξαο απνδεκίσζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6421 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ
νηθνλ. έηνπο 2011 θαη ζην όλνκα ησλ αλσηέξσ δηθαηνύρσλ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 323/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 12 -7-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ
θ.α.α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΧΟ

ΧΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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