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Απόζπαζκα

από ην πξαθηηθό ηεο 4εο ζπλεδξίαζεο ηεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 29 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο κεηά ηελ αλαβαιιόκελε από 24.10.2019 ζπλεδξίαζε ιόγσ ηεο
παλειιαδηθήο απεξγίαο, ζύκθσλα κε ηελ νηθ.19836/24.10.2019 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε
θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 71 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη 2 ηνπ Ν. 4623/2019, αληίζηνηρα.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα έλα
είλαη παξόληα ζαξάληα, δει. νη θ.θ. 1. Γεσξγάθεο ηαύξνο, Πξόεδξνο, 2. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κόθιαο Παλαγηώηεο, Γξακκαηέαο, 4. Αληδηλάο Ησάλλεο, 5. εθηειήο Κσλ/λνο, 6. Πνύινο
Ησάλλεο, 7. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 8. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 9. Παληαδόπνπινο Ζιίαο, 10. Φπξξόπνπινο
Δπζηάζηνο, 11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 13. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 14. θιαβελίηε
Ησάλλα, 15. Καινύδεο Κσλ/λνο, 16. Εαλληάο Αλαζηάζηνο, 17. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 18. Κνξκά –
Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 19. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 20. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 21. Καξαλδξέαο Παλαγηώηεο, 22.
Σζνπθαιάο Αλδξέαο, 23. Κνπξήο Μηραήι, 24. Σακβάθνο Γεκήηξηνο, 25. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 26. Αζβεζηάο
Γεκήηξηνο, 27. Κνλδύιεο Απόζηνινο, 28. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 29. Ακνπξγηαλόο Αιέμαλδξνο, 30.
Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 31. Καξαράιηνπ Αιεμάλδξα, 32. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 33. Κνύιηα Εσή, 34.
Υησηέιεο Ησάλλεο, 35. ηπιηάξαο Θσκάο, 36. ηαζηλόπνπινο Απόζηνινο, 37. Μαληάηεο Πέηξνο, 38. όθεο
Γεώξγηνο, 39. Αγγειή Μαξία, 40. Φώηηνο Υξπζνπιάθεο, όηη ν θ. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο δελ πξνζήιζε αλ
θαη πξνζθιήζεθε λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Υξήζηνο
σηεξόπνπινο, ν δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ θ. Μαληαδάθεο Κσλ/λνο θαη ν Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θ.
Γνπξιήο Ησάλλεο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 267/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οξηζκόο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο σο
Πεηζαξρηθνύ Οξγάλνπ.
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη θ.θ. εξέηε, Καιαξξύηεο, θιαβελίηε, Καινύδεο, Παπαδόπνπινο,
Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Κνπξήο, Κνλδύιεο, Υξπζνπιάθεο, Ακνπξγηαλόο, Καξαράιηνπ, Μαληάηεο, όθεο)
O Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. σηεξόπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ20038/2019 έγγξαθό
ηνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Παπακαλούμε όπυρ ειζηγηθείηε ππορ ηο Δημοηικό Σςμβούλιο ηη λήτη απόθαζηρ για ηην εκλογή, μεηαξύ ηυν
Δημοηικών Σςμβούλυν ηηρ μειοτηθίαρ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος δύο (2) Δημοηικών Σςμβούλυν και
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αναπληπυηών αςηών, οι οποίοι θα μεηέσοςν ζηην Εκηελεζηική Επιηποπή ηος Δήμος όηαν αςηή επιλαμβάνεηαι
πειθαπσικών θεμάηυν ςπαλλήλυν ηος Δήμος.
Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 123 ηος ν. 3584/07 (Κώδικαρ Καηάζηαζηρ Δημοηικών και
Κοινοηικών Υπαλλήλυν) για ηα ζςλλογικά πειθαπσικά όπγανα πποβλέπεηαι: « 1. Η Δημαπσιακή Επιηποπή, ηο
Κοινοηικό Σςμβούλιο, …. μποπούν να επιβάλοςν ηην ποινή ηηρ έγγπαθηρ επίπληξηρ και ηος πποζηίμος έυρ και
ηιρ αποδοσέρ δύο (2) μηνών…». Η Δημαπσιακή Επιηποπή καηαπγήθηκε υρ όπγανο διοίκηζηρ ηυν Δήμυν με ηο
ν. 3852/10 (Καλλικπάηηρ), και ανηικαηαζηάθηκε από ηην Εκηελεζηική Επιηποπή: Με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 2
ηος άπθπος 11 ηος ν. 4018/11 πποβλέπεηαι: «Όπος ζηιρ διαηάξειρ ηος ν. 3584/2007 αναθέπεηαι η Δημαπσιακή
Επιηποπή, ζηο εξήρ νοείηαι η Εκηελεζηική Επιηποπή, και όπος δεν ςπάπσει ο Δήμαπσορ. Όηαν επιλαμβάνεηαι η
Εκηελεζηική Επιηποπή, καηά ηιρ διαηάξειρ ηος ανυηέπυ νόμος, ζςμμεηέσοςν ζηη ζύνθεζή ηηρ με δικαίυμα
τήθος δύο (2) δημοηικοί ζύμβοςλοι ηηρ μειοτηθίαρ…».
Καηόπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλούμε για ηη λήτη απόθαζηρ εκλογήρ με μςζηική τηθοθοπία δύο (2)
μελών μεηαξύ ηυν Δημοηικών Σςμβούλυν ηηρ μειοτηθίαρ και δύο (2) αναπληπυηών αςηών, ώζηε να
ζςμμεηέσοςν ζηην Εκηελεζηική Επιηποπή ηος Δήμος όηαν αςηή επιλαμβάνεηαι πειθαπσικών θεμάηυν
ςπαλλήλυν.
Η εκλογή διενεπγείηαι με ηη διαδικαζία πος πποβλέπεηαι από ηο άπθπο 74 ηος ν. 3852/2010
(Σσγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Οι δύο Δημοηικοί Σύμβοςλοι και οι δύο αναπληπυηέρ ηοςρ εκλέγονηαι με ηην απόλςηη πλειοτηθία ηυν
παπόνηυν Δημοηικών Σςμβούλυν ηηρ μειοτηθίαρ και αν ηούηο δεν επιηεςσθεί, για όποιον ςποτήθιο δεν
ζςγκενηπώζει απόλςηη πλειοτηθία, η τηθοθοπία επαναλαμβάνεηαι. Αν δεν επιηεςσθεί απόλςηη πλειοτηθία και
ζηη δεύηεπη τηθοθοπία, ακολοςθεί και ηπίηη τηθοθοπία, οπόηε εκλέγονηαι με ηη ζσεηική πλειοτηθία ηυν
παπόνηυν Δημοηικών Σςμβούλυν ηηρ μειοτηθίαρ.
Αν ζε οποιαδήποηε τηθοθοπία ςπάπξει ιζοτηθία, ο Ππόεδπορ ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος διενεπγεί κλήπυζη
ζηην ίδια ζςνεδπίαζη.
Σηην πεπίπηυζη πος από ηιρ δημοηικέρ παπαηάξειρ ηηρ μειοτηθίαρ δεν ςπάπξει ςποτήθιορ, ηόηε ζηη
θέζη ηος εκλέγεηαι ζύμβοςλορ ηηρ δημοηικήρ παπάηαξηρ ηηρ πλειοτηθίαρ.
Το Δημοηικό Σςμβούλιο ηέλορ επικςπώνει, με ηην ίδια διαδικαζία, και με ηην απόλςηη πλειοτηθία ηος
ζςνόλος ηυν παπόνηυν, ηην διαδικαζία ηηρ εκλογήρ.
ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο, δήηεζε από ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηεο λα πξνηείλνπλ κέιε
γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
Ζ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ, θ. Σζαηζνύιε, δήισζε όηη δελ ζα
ζπκκεηάζρνπλ.
Γηα ηα ηαθηηθά κέιε ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ΠΡΧΣΑ Ζ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, πξνηείλεη ηνλ θ.
Δπζηάζην Φπξξόπνπιν.
Γηα ηα ηαθηηθά κέιε ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΠΑΜΔ ΜΠΡΟΣΑ,
πξνηείλεη ηνλ θ. Σζνπθαιά Αλδξέα.
Οη ππόινηπνη επηθεθαιήο παξαηάμεσλ δελ πξόηεηλαλ θάπνηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν γηα ηαθηηθό κέινο
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
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Αθνινύζεζε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ παξόλησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο, από
ηελ νπνία εθιέρζεθαλ νη θ.θ.:


Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο



Σζνπθαιάο Αλδξέαο

ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο πξνρώξεζε ζηελ αλάδεημε ππνςεθίσλ ηεο κεηνςεθίαο γηα αλαπιεξσκαηηθά
κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
Ο εθπξόζσπνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ΖΛΗΟΤ-ΠΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΠΟΛΖ, πξνηείλεη ηνλ θ.
Αζβεζηά Γεκήηξην.
Ο εθπξόζσπνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο Ζ ΠΟΛΖ ΠΟΤ ΘΔΛΧ, πξνηείλεη ηνλ θ. Αξακπαηδή Γαβξηήι.
Αθνινύζεζε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ παξόλησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο,
όπνπ εθιέρζεθαλ νη θ.θ.:


Αζβεζηάο Γεκήηξηνο



Αξακπαηδήο Γαβξηήι

Μεηά ηελ αλάδεημε ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο επηηξνπήο, από
πιεπξάο κεηνςεθίαο, ν θ. Πξόεδξνο δήηεζε ηελ εθινγή ηνπο θαη από ην ζύλνιν ησλ παξόλησλ Γεκνηηθώλ
πκβνύισλ.
Αθνινύζεζε κπζηηθή ςεθνθνξία από ην ζύλνιν ησλ παξόλησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ όπνπ θαη
εμειέγεζαλ νη εμήο:


Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο



Σζνπθαιάο Αλδξέαο



Αζβεζηάο Γεκήηξηνο



Αξακπαηδήο Γαβξηήι

Μεηά ηα αλσηέξσ εθιέγνληαη ηα παξαθάησ ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπήο γηα πεηζαξρηθά ζέκαηα ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ


Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο,

ηαθηηθό κέινο



Σζνπθαιάο Αλδξέαο,

ηαθηηθό κέινο



Αζβεζηάο Γεκήηξηνο,

αλαπιεξσκαηηθό κέινο



Αξακπαηδήο Γαβξηήι,

αλαπιεξσκαηηθό κέινο

Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 267/2019 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ

Π. ΚΟΚΛΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Η.Αληδηλάο, Κ.εθηειήο, Η.Πνύινο,Π.Βηδάιεο, Α.Υσκαηά,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ζ.Παληαδόπνπινο, Δ.Φπξξόπνπινο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Εαλληάο,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 4.11.2019

Θ.Γηαλλόπνπινο, Η.Γξεγνξέαο, Α.Δπζηαζίνπ, Π.Καξαλδξέαο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Σζνπθαιάο, Γ.Σακβάθνο, Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Αζβεζηάο
Γ.Αξακπαηδήο, Α.Αζαλαζίνπ, Α.Σζαηζνύιε, Ε.Κνύιηα,
Η.Υησηέιεο, Θ.ηπιηάξαο, Α.ηαζηλόπνπινο, Μ.Αγγειή

ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ
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