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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ηξηάληα (30) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Τξίηε 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. 17/26.8.2011 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 δελ
παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ
ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
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3
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Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Γθνιόεο Γεώξγηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
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
δελ παξαβξέζεθε θαλείο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν

Δθινγή εθπξνζώπσλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ ηεο
Γ.. ηεο Π.Δ.Γ ζύκθσλα κε ην Π.Γ/κα 75/22-8-2011
– Πεξηθεξεηαθέο Δλώζεηο Γήκσλ θαη Κεληξηθή
Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 397
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν
ζέκα, αλέθεξε όηη: «ζύκθσλα κε ην Π.Δ/κα 75/22-8-2011 – Πεξηθεξεηαθέο Ελώζεηο Δήκσλ
θαη Κεληξηθή Έλσζε Δήκσλ Ειιάδαο πνπ έρεηε όινη ζηα ρέξηα ζαο γηα ελεκέξσζε, ζα πξέπεη
1

ΑΔΑ: 4ΑΜ2ΩΞΜ-Α2Ε
2

σο Δεκνηηθό Σπκβνύιην λα εθιέμνπκε ηνπο εθπξνζώπνπο καο ζηε Γ.Σ. ηεο Π.Ε.Δ κε κπζηηθή
ςεθνθνξία, πνπ αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκό καο αληηζηνηρεί ζε έλαλ εθπξόζσπν από ηελ
πιεηνςεθία θαη έλαλ από ηελ κείδνλα κεηνςεθία κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο. Τν
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ Π.Ε.Δ. απνηειείηαη από όινπο ηνπο Δεκάξρνπο θαη ζπκπιεξώλεηαη
ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο αλάινγα κε ηνλ
αξηζκό ησλ κειώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Π.Ε.Δ. Η ζεηεία ησλ εθπξνζώπσλ δηαξθεί όιε
ηε δεκνηηθή πεξίνδν θαη κέρξη ηελ εθινγή ησλ λέσλ εθπξνζώπσλ.
Ζ πιεηνςεθία ινηπόλ πξνηείλεη ηνλ θ. Εαγγίια Γεκήηξην κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Υξήζην Βνξδό, ελώ ε κείδνλα κεηνςεθία κε επηζηνιή πνπ εζηάιε ζην γξαθείν κνπ
πξνηείλεη ηνλ θ. Μπνγδάλν Κσλζηαληίλν κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Δπαγγειηλό Γεκήηξην. Θα
κνηξαζηνύλ ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηα αληίζηνηρα ςεθνδέιηηα αλάινγα κε ηελ παξάηαμε
ζηελ νπνία αλήθνπλ (πιεηνςεθία ή κεηνςεθία) θαη παξαθαιώ ην ζώκα λα πξνρσξήζνπκε ζε
κπζηηθή ςεθνθνξία».
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ Π.Δ/ηνο 75/22-8-2011
θαη κεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ ην απνηέιεζκα ήηαλ ην εμήο:
Γηα ηνλ ππνςήθην ηεο πιεηνςεθίαο θ. Εαγγίια Γεκήηξην, θαηακεηξήζεθαλ δέθα έμη
(16) ςεθνδέιηηα κε δέθα έμη (16) ζεηηθέο ςήθνπο, ελώ γηα ηνλ ππνςήθην ηεο κεηνςεθίαο θ.
Μπνγδάλν Κσλζηαληίλν, θαηακεηξήζεθαλ νθηώ (8) ςεθνδέιηηα κε πέληε (5) ζεηηθέο ςήθνπο
θαη ηξία (3) ΛΕΥΚΑ.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ/ηνο 75/22-82011 – Πεξηθεξεηαθέο Ελώζεηο Δήκσλ θαη Κεληξηθή Έλσζε Δήκσλ Ειιάδαο, ηα
απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Σελ εθινγή ηνπ θ. Εαγγίια Γεκεηξίνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Υξήζην Βνξδό σο
εθπξνζώπνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Π.Δ.Γ.
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Σελ εθινγή ηνπ θ. Μπνγδάλνπ Κσλζηαληίλνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Δπαγγειηλό
Γεκήηξην σο εθπξνζώπνπ ηεο κεηνςεθίαο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 397/2011.
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 31 -8-2011
Μ.Δ.Γ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ
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