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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 264

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 16εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Θέκα: «Δθινγή δπν Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο γηα ηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί σο πεηζαξρηθό όξγαλν ( Ν. 3528 /2007, όπσο
ηξνπ. θαη ηζρύεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 5 Ν. 4057/2012 γηα ηνπο ππάιιεινπο ησλ ΟΣΑ).»

ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.21168/16-09-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα είθνζη ελλέα (29) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. Καθνιύξεο ηαύξνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
7. Καςακπέιε Βαζηιηθή
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθόιανο
16. Κάλδειαο - Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
20. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
21. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
22. Κόθιαο Φώηηνο
23. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
24. Καζζηκάηεο Αληώληνο
25. Καξκίξεο Νηθόιανο
26. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
27. Καιακαξάο Νηθόιανο
28. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
2. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
3. Μπισλάο Παλαγηώηεο
4. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
5. Πάζηξαο Υξήζηνο

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Αξηζ. 264/2019 απόθαζε Γ..
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο πξνζήιζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθνηλώλεη ηo 3o ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δθινγή δπν Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο γηα ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί σο πεηζαξρηθό όξγαλν ( Ν. 3528
/2007, όπσο ηξνπ. θαη ηζρύεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 5 Ν. 4057/2012 γηα ηνπο ππάιιεινπο ησλ
ΟΣΑ)» θαη αλαθέξεη ηα εμήο:

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή σο ζπιινγηθό όξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, δηέπεηαη αλαθνξηθά κε
ηε ζύζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο από ην ξπζκηζηηθό πιαίζην ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν.
3852/2010.
αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ Ν. 4018/2011 (ΦΔΚ/Α
7215/30-09-2011) κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45
Ν.3979/2011(ΦΔΚ/Α'/138), όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ Α' 143) αλαθέξεηαη ε
Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ζην εμήο λνείηαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
Όηαλ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη ζεκάησλ σο ζπιινγηθό πεηζαξρηθό όξγαλν
(άξζξν 123), θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε θώδηθα θαηάζηαζεο δεκνηηθώλ &
θνηλνηηθώλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ/Α'/143/28-06-2007), ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζή ηεο κε
δηθαίσκα ςήθνπ δύν (2) δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο πνπ νξίδνληαη από απηή.
Όιεο νη παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο εθιέγνπλ δύν (2) δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο κεηαμύ ησλ
κειώλ ηνπο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ
απηήο.
Γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο θαη ην ρξόλν ηεο ζεηείαο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ησλ
παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή,
ηζρύνπλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο απηέο
ηζρύνπλ γηα ηα ινηπά ζπιινγηθά όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηνλ νξηζκό δύν (2) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ από ην
ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ εθηόο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγκέλνπ
δεκάξρνπ, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, όηαλ απηή
επηιακβάλεηαη ζεκάησλ σο ζπιινγηθό πεηζαξρηθό όξγαλν ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε θώδηθα
θαηάζηαζεο δεκνηηθώλ & θνηλνηηθώλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ Α" 143/28-06-2007).
Τπνςήθηνη από ην ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ εθηόο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγκέλνπ δεκάξρνπ ,όπσο ελεκέξσζε ν Πξόεδξνο, ζα είλαη όζνη εθιεγνύλ κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη εάλ ηνύην δελ επηηεπρζεί, γηα όπνηνλ ππνςήθην δελ
ζπγθεληξώζεη απόιπηε πιεηνςεθία ζα γίλεη δεύηεξε ςεθνθνξία θαη ζηελ ίδηα πεξίπησζε
απνηειέζκαηνο ζα αθνινπζήζεη θαη ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθινγή κε
ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ από ην ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ εθηόο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγκέλνπ δεκάξρνπ . Αλ ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ππάξρεη
ηζνςεθία, ν Πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ελεξγεί θιήξσζε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Δλ ζπλερεία, θαιεί ηα κέιε ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ εθηόο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγκέλνπ δεκάξρνπ λα εθιέμνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία δύν δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο από
ηα κέιε ηνπο, πνπ ζα νξηζηνύλ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή όηαλ απηή επηιακβάλεηαη ζεκάησλ
σο ζπιινγηθό πεηζαξρηθό όξγαλν ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε θώδηθα θαηάζηαζεο δεκνηηθώλ
& θνηλνηηθώλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ Α" 143/28-06-2007).
Δλ ζπλερεία ηνλ ιόγν έιαβε ν θ. Αξκέλεο Γεώξγηνο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΜΑΕΗ
ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ» θαη πξόηεηλε σο κέινο ηνλ θ. Αλδξέα Ξέλν .
Δλ ζπλερεία ηνλ ιόγν έιαβε ν θ. Κόθιαο Φώηηνο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΗΚΖ
ΤΠΔΗΡΩΖ» ν νπνίνο πξόηεηλε ηνλ εαπηό ηνπ σο κέινο .
Δλ ζπλερεία ηνλ ιόγν έιαβε ν θ. Καζζηκάηεο Αληώληνο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο
«ΕΑΚΤΝΘΟ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ»
Από ηηο άιιεο δεκνηηθέο παξαηάμεηο δελ πξνηάζεθε άιιε ππνςεθηόηεηα .
Αξηζ. 264/2019 απόθαζε Γ..
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Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ν θ. Πξόεδξνο
αλαθνίλσζε όηη:
Eπη ζπλόινπ 22 ςεθηζάλησλ, έιαβαλ :
Ξέλνο Αλδξέαο
16 ςήθνπο
Κόθιαο Φώηηνο
12 ςήθνπο
Καζζηκάηεο Αληώληνο 4 ςήθνπο
Λεπθά ςεθνδέιηηα
3
Ωο εθ ηνύηνπ, εθιέγνληαη από ην ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ εθηόο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο ηνπ εθιεγκέλνπ δεκάξρνπ, σο κέιε ηεο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, νη:
- Ξέλνο Αλδξέαο
- Κόθιαο Φώηηνο
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
-

Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,
Σν άξζξν 74 ηνπ Ν. 3852/2010,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε θώδηθα θαηάζηαζεο δεκνηηθώλ &
θνηλνηηθώλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ Α" 143/28-06-2007),

-

Σν κε αξ. πξση. 47472/05.12.2011 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,

-

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010,
Σν απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ ςεθνθνξίαο
Απνθαζίδεη όηη :

Οξίδνληαη σο κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε δηθαίσκα ςήθνπ, όηαλ απηή ζα
επηιακβάλεηαη ζεκάησλ σο ζπιινγηθό πεηζαξρηθό όξγαλν ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε θώδηθα
θαηάζηαζεο δεκνηηθώλ & θνηλνηηθώλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ Α" 143/28-06-2007), νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο:
-1. Ξέλνο Αλδξέαο
-2. Κόθιαο Φώηηνο .
Ζ απόθαζε πήξε αξηζκό 264/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύξνο Καθνιύξεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
O Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηαύξνο Καθνιύξεο

Αξηζ. 264/2019 απόθαζε Γ..

ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
4. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθόιανο
16. Κάλδειαο - Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
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18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
20. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
21. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
22. Κόθιαο Φώηηνο
23. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
24. Καζζηκάηεο Αληώληνο
25. Καξκίξεο Νηθόιανο
26. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
27. Καιακαξάο Νηθόιανο
28. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
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