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ΠΡΑΚΣΘΚΟ
ηηρ 18/2011 ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δώδεθα (12) ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα
από ηελ κε αξηζ. 18/8.9.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ
Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παπίζηαηαι ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
14
Υιηνύκεο Αλδξέαο
2
Γθιάβαο Γεώξγηνο
15
Πιηάθνο Αζηέξηνο
3
Βνξδόο Υξήζηνο
16
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
17
ηκώλεο Ησάλλεο
5
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
18
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
6
αξάληε Μαξία
19
Καπιάλεο Θσκάο
7
Ενύλε ηέιια
20
Αβέξεο Αζαλάζηνο
8
Πύξξνο Ησάλλεο
21
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
9
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
22
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
10
νθνηάζηνο Υξήζηνο
23
Ληόληαο Γεώξγηνο
11
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
24
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
12
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
25
Γθνιόεο Γεώξγηνο
13
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
1
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
2
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μασαίπαρ Ανδπέαρ, Σ.Κ.
Μεηαμόπθωζηρ, β) απαθίδηρ Αναζηάζιορ, Δ.Κ. Οπμύλιαρ, Ρόκος Άννα, Δ.Κ. Πολςγύπος.
ΑΠΟΝΣΔ

Απιθμόρ θέμαηορ: 8ο

Οπιζμόρ πολιηικού ςπεςθύνος και ζςνηονιζηή για ηην
εθαπμογή ηος Ππογπάμμαηορ «Τγιείρ Πόλειρ» και παποσή
εξοςζιοδόηηζηρ για ηη ζςμμεηοσή ηος Δήμος Πολςγύπος
ζηη Γενική ςνέλεςζη ηηρ Αζηικήρ μη κεπδοζκοπικήρ
εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «Ελληνικό Δίκηςο Τγιών
Πόλεων»

Απιθμόρ Απόθαζηρ : 414
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 8ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ δημοηικό ζύμβοςλο κ. Υπήζηο οθοηάζιο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη:
«ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 πξνεηνηκάδεηαη ζηελ Αζήλα, ε δεύηεξε ζπλάληεζε εξγαζίαο ηνπ
ειιεληθνύ δηθηύνπ «Τγεηώλ Πόιεσλ» κε δξάζεηο ζηνπο ηνκείο πγείαο θνηλσληθήο πξόλνηαο,
πεξηβάιινληνο, κε ζθνπό έλα ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό δξάζεσλ ζε επίπεδν πόιεσλ γηα πγηή
νηθηζηηθή αλάπηπμε γηα ηελ ηξίηε ειηθία.
Ο Γήκνο Πνιπγύξνπ ζπκκεηείρε ζηελ πξώηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζην ειιεληθό δίθηπν
πόιεσλ γηα ην 2010 κε δπν εθπξνζώπνπο ηνπ, έλα πνιηηηθό ππεύζπλν θαη έλα ζπληνληζηή. Γηα
λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα νξίζνπκε θαηλνύξην
ζπληνληζηή θαη θαηλνύξγην πνιηηηθό εθπξόζσπν θαη λα πνύκε όηη ν πνιηηηθόο εθπξόζσπνο ζα
πξέπεη λα είλαη θάπνηνο από ηνπο αηξεηνύο, ελώ ζπληνληζηήο λα είλαη θάπνηνο κόληκνο από
ηνπο ππαιιήινπο. Πξνηείλνπκε ινηπόλ σο πνιηηηθό εθπξόζσπν ηελ αιπεηή κ. Μαπία
απάνηη κε αλαπιεξσηή ηνλ αιπεηό θ. Δημήηπιο Εςαγγελινό, ελώ γηα ζςνηονιζηή
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πξνηείλνπκε ηελ ςπάλληλο ηος Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΘΣΟΣΕΛΗ» θ. Άλλα Παληάιε, κε
αλαπιεξώηξηα ηελ ππάιιειν θ. Μαλνπέια Παζηά.
Ζ σο άλσ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζηελ Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ», ηζρύεη γηα θάζε επόκελε
ζπλεδξίαζε, ηόζν ηεο Γ.. όζν θαη ηνπ Γ.., θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνύζεο Γεκνηηθήο
Θεηείαο γηα ηνλ Πνιηηηθό Τπεύζπλν θαη κέρξη λεόηεξεο εμνπζηνδόηεζεο γηα ηνλ πληνληζηή
(ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλεμαξηήησο αιιαγώλ ζηα αηξεηά
πξόζσπα), κε ηελ εμνπζηνδόηεζε λα ςεθίδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηα ζέκαηα ησλ
ζπλεδξηάζεσλ, ησλ εθινγώλ θ.ι.π.
Πεξαηηέξσ, είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δηθηύνπ ζηελ
πόιε. Παξαθαιώ γηα ηελ νκόθσλε ςήθηζε ηεο εηζήγεζεο».
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηα θείκελα ησλ
Αξρώλ ηεο Π.Ο.Τ. ΤΓΔΗΑ 21 θαη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Εάγθξεκπ πνπ αθνξά ζηηο Τγηείο Πόιεηο
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σην ζςμμεηοσή ηος Δήμος Πολςγύπος ζηη Γενική ςνέλεςζη ηηρ Αζηικήρ μη
κεπδοζκοπικήρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «Ελληνικό Δίκηςο Τγιών Πόλεων» με δύο
εκπποζώποςρ:
1. Ωρ Πολιηικό Τπεύθςνο, ηην αιπεηή κ. Μαπία απάνηη κε αλαπιεξσηή ηνλ αιπεηό θ.
Δημήηπιο Εςαγγελινό,
2. Ωρ ςνηονίζηπια ηην ςπάλληλο ηος Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΘΣΟΣΕΛΗ» κ. Άννα Πανηάλη, κε
αλαπιεξώηξηα ηην ςπάλληλο κ. Μανοςέλα Παζιά, ππεύζπλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηθηύνπ ζηελ πόιε ηνπ Πνιπγύξνπ.

Η παπούζα απόθαζη πήπε αύξονηα απιθμό 414/2011.
Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύεηαι η ζςνεδπίαζη.
Έηζι ζςνηάσηηκε ηο ππακηικό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ Μ Ε Λ Η
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Πολύγςπορ 19 -9-2011
Μ.Ε.Δ.
Ο Ππόεδπορ ηος Δ..
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