
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη   (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Πάνος Ιωακείμ 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:4ο  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού – 

Πολιτιστικού – Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου 

Δήμου Πολυγύρου με διακριτικό τίτλο << ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >> 

Αριθμός Απόφασης :229  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 4ο  θέμα, 

έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Από την έναρξη ισχύος του 

νέου Ν. 3852/2010, και ειδικότερα κατά το άρθρο 103, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, 

η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται 

το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη 

συγχώνευση, και το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Θα πρέπει να ορίσουμε και τώρα εκπροσώπους με τους 

αναπληρωματικούς τους, καθώς έχουν επέλθει αλλαγές στη σύσταση του δημοτικού συμβουλίου 

Πολυγύρου ως αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών 

 Έτσι λοιπόν, προτείνουμε στο σώμα την παρακάτω σύσταση του  Διοικητικού Συμβουλίου 

του Μορφωτικού – Πολιτιστικού – Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου Δήμου 

Πολυγύρου με διακριτικό τίτλο << ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >>: 

 Κυριάκου Ιφιγένεια, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Δημητριάδη 

Χρήστο. 
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 Βασιλάκης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. 

Ζαβράκογλου Άγγελο. 

 Ζούνη Στέλλα, μέλος, με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σιδέρη Νικόλαο 

 Ματθαίου Αθανάσιο μέλος, με αναπληρωτή τον Ξάκη Ιωάννη του Στεφάνου  

 Ζιούπου Άννα, μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπούλιο Ιωάννη 

 Μπανάβας Χαράλαμπος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής με αναπληρώτρια 

την κ. Αβέρη Αικατερίνη.  

 Άννα Ρόκου ( Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου), ως δημότης του Δήμου 

Πολυγύρου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του Ν.Π., 

με αναπληρώτρια την Δημότη κ. Πανέλα Αντιγόνη. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει εκκρεμότητα στην  εκπροσώπηση των εργαζομένων, διότι 

δεν έχει διευκρινιστεί αν ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταλαμβάνει θέση από τους συμβούλους 

της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας. Για τον λόγο αυτό ορίστηκε ένας επιπλέον σύμβουλος της 

μειοψηφίας με τον αναπληρωματικό του, και μόλις διευκρινιστεί το ερώτημα προς το Υπουργείο 

ίσως να χρειαστεί τροποποίηση της απόφασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η οποία και 

δήλωσε ότι μειοψηφεί στην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

<< ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >> διότι δεν είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις υποψηφιότητες των αιρετών 

από πριν, ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει την δράση και την ικανότητά τους σε προηγούμενες 

επιτροπές. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, τις 

διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Την συγκρότηση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού – 

Πολιτιστικού – Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου με 

διακριτικό τίτλο << ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >> όπως παρακάτω: 

 

 Κυριάκου Ιφιγένεια, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Δημητριάδη Χρήστο. 

 Βασιλάκης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Ζαβράκογλου Άγγελο. 

 Ζούνη Στέλλα, μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Σιδέρη Νικόλαο 

 Ματθαίου Αθανάσιος μέλος, με αναπληρωτή τον Ξάκη Ιωάννη του Στεφάνου  

 Ζιούπου Άννα, μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπούλιο Ιωάννη 

 Μπανάβας Χαράλαμπος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής με 

αναπληρώτρια την κ. Αβέρη Αικατερίνη.  

 Άννα Ρόκου ( Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου), ως δημότης του 

Δήμου Πολυγύρου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο και τις 

δραστηριότητες του Ν.Π., με αναπληρώτρια την Δημότη κ. Πανέλα Αντιγόνη 

Επί της απόφασης μειοψήφησε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού, για τον λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση. 
 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 229/2014 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 23-9-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΕΒ8ΩΞΜ-ΔΞΨ
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