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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 21/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Δεπηέξα 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. 21/17.11.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, 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 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 12 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 13 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 14 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 

6 αξάληε Μαξία 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

7 Πύξξνο Ησάλλεο 18 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

11 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 

 

 

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) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, 

Οξκύιηαο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο : 10
ν
  Αλεμαξηεηνπνίεζε-δηαγξαθή δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ από 

Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 498  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο εηζεγνύκελνο ην 

10
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε όηη: «κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε-δηαγξαθή ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Αζηεξίνπ Μπάηζηνπ, θαιείηαη ην ζώκα λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από όπνηεο επηηξνπέο ζπκκεηείρε, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 6 ηνπ Ν.3852/2010. Ήηαλ ηαθηηθό κέινο ζηελ ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ. θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

ζηελ Επηηξνπή Πνηόηεηα Ζσήο».  

1 Ενύλε ηέιια  

2 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 

3 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 
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 Σην ζεκείν απηό παξελέβε ν θ. Μπάηζηνο, ν νπνίνο θαη δηεπθξίληζε όηη ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί ζηελ Επηηξνπή Πνηόηεηα Ζσήο αιιά όρη θαη από ηελ ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ. θαη όηη  ζα 

πξνζθύγεη αλ επηρεηξήζεη θαλείο λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη  

 Ο θ. Γήκαξρνο ζηελ ζπλέρεηα είρε κηα δηαθσλία κε ηνλ αξρεγό ηεο κείδνλνο 

κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλν Μπνγδάλν σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο παξαγξάθνπ 6, θαζώο ν θ. 

Μπνγδάλνο ππνζηήξηδε όηη, θάζε δηαγξακκέλνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο αληηθαζίζηαηαη ζε όζεο 

επηηξνπέο, Ν.Π.Δ.Δ. θ.ι.π. είλαη κέινο σο εθπξόζσπνο ηεο παξάηαμήο ηνπ, εθόζνλ εθείλε ηνλ 

είρε πξνηείλεη, ελώ ν θ. Δήκαξρνο ππνζηήξημε όηη είλαη πεξηνξηζηηθέο νη πεξηπηώζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζαθώο από ηνλ λόκν, θαη όηη αλ ήζεια λα επεθηαζεί ν λνκνζέηεο ζα ην όξηδε. 

 Σνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Καπιάλεο Θσκάο, ν νπνίνο 

θαη πξόηεηλε λα ςεθίζεη ην ζώκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Μπάηζηνπ ζηελ Επηηξνπή 

Πνηόηεηαο από ηνλ θ. Βαζίιεην Λαθαδάλε (όπσο πξνηάζεθε από ηελ κείδνλα κεηνςεθία) θαη 

λα αλαβιεζεί ην ζέκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ θ. Μπάηζηνπ ζην Δ.Σ. ηεο Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ., κέρξηο 

όηνπ δηεξεπλεζεί ην ζέκα. 

         Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ην άξζξν 6 ηνπ 3852/2010. θαη 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ σ λ α 
 

 Απνδέρεηαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε-δηαγξαθή ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ. 

Αζηέξηνπ Μπάηζηνπ από κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Βαζίιεην 

Λαθαδάλε. 

 Αλαβάιεη ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ. 

Αζηέξηνπ Μπάηζηνπ από κέινο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ. κέρξηο όηνπ 

δηεπθξηληζηεί ε εξκελεία ηνπ λνκνζέηε .  

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 498/2011 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 24 -11-2011 

Μ.Δ.Γ. 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ   ΕΑΓΓΗΛΑ 
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