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ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 

ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 117 / 2015  Π Δ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ: «Πεξί εθινγήο δύν δεκνηηθώλ 
ζπκβνύισλ θαη αλαπιεξσηώλ απηώλ, από ηηο 
παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή όηαλ 
ζπλεδξηάδεη σο ζπιινγηθό πεηζαξρηθό όξγαλν 
ηνπ Ν. 3584/2007 (άξζξν 45 ηνπ Ν.3979/2011)» 

 
ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  18ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ 

έηνπο 2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 14-08-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ, θ. 
Λάκπξνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, ε νπνία επηδόζεθε ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα δεθαηέζζεξα  (14) κέιε, σο θάησζη:  
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ.Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Λάκπξνο Παλαγησηαθόπνπινο 
 

Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ (απνρώξεζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 18ν ζέκαηνο) 
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
7. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
8. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
9. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
10. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 18νπ ζέκαηνο) 
11. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
13. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (απνρώξεζε κεηά ην 15ν ζέκα) 
14. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 

ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
2. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
3. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)             
4. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
5. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  

 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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6. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
7. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
8. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
9. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (αδηθαηνιόγεηα απνύζα) 
10. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
11. ΑΗΓΗΝΗΣΖ ΖΛΗΑ(αδηθαηνιόγεηα απώλ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

12. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)    
13. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  

 

Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλνηήηαο Μπθνλίσλ θ.Λαδαξίδε Γεκήηξηνπ. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο αλ θαη θιήζεθε λόκηκα δελ πξνζήιζε.   
 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε θ.Υαιηθηνπνύινπ Νηθνιίηζα, δεκνηηθή 
ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
 

Ο Πξόεδξνο ύζηεξα από δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο αλέθεξε 
ηα θάησζη: 
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη έλα από ηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ δήκσλ, πνπ 
ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηνλ λ. 3852/2010. Ζ ζύζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ξπζκίδεηαη 
απνθιεηζηηθά από ην άξζξν 62 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ σο εμήο: «1. ε όινπο ηνπο δήκνπο πνπ 
έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ αληηδήκαξρν ζπληζηάηαη εθηειεζηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία 
κεηέρνπλ ν δήκαξρνο θαη νη αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό 
ζπληνληζηηθό θαη εθηειεζηηθό όξγαλν ηνπ δήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο 
δεκνηηθήο πνιηηηθήο ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 
ζρεδίνπ ηνπ δήκνπ, ηνπ κεζνρξόληνπ, εηήζηνπ θαη πεληαεηνύο πξνγξάκκαηνο δξάζεο. 2. 
Πξόεδξνο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο είλαη ν δήκαξρνο. ηηο ζπλεδξηάζεηο θαιείηαη ν 
πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ηνπηθήο ή δεκνηηθήο θνηλόηεηαο, όηαλ ζπδεηείηαη ζέκα πνπ ηελ 
αθνξνύλ εηδηθά, θαζώο θαη νη πξόεδξνη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δήκνπ θαη άιινη 
ππεξεζηαθνί παξάγνληεο όπνηε ηνύην θξίλεηαη αλαγθαίν. 3. Τπάιιεινο ηνπ δήκνπ ηεξεί 
εγγξάθσο πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο» ηε ζπλέρεηα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 4 ηνπ Ν. 3979/2011, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηηο όκνηεο ηνπ 
άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ Ν. 4018/11, νξίζηεθε όηη: «Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3584/2007 (Α' 
143) αλαθέξεηαη ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ζην εμήο λνείηαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Όηαλ 
επηιακβάλεηαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, ζπκκεηέρνπλ 
ζηε ζύλζεζή ηεο κε δηθαίσκα ςήθνπ δύν (2) δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο πνπ 
νξίδνληαη από απηή." πλεπώο, όηαλ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη ππαιιειηθώλ 
ζεκάησλ, ζύκθσλα κε ηνλ λ. 3584/2007, εθηόο από ηε βαζηθή ηεο ζύλζεζε, (δήκαξρνο θαη 
αληηδήκαξρνη) ζπκκεηέρνπλ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δύν (2) δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο 
κεηνςεθίαο πνπ νξίδνληαη από απηήλ. ύκθσλα δε κε νδεγία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 
(Α.Π. 47472/5-12-2011) : «...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 λ. 3852/2010, 
όπσο απηέο ηζρύνπλ γηα ηα ινηπά ζπιινγηθά όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.» Χο πξνο ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ δύν 
απηώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο εθαξκόδεηαη ην αλσηέξσ άξζξν 74 ηνπ Ν. 
3852/2010, ζύκθσλα θαη κε ηελ εγθύθιην 41/14-12-2010 (Α.Π. 71351/10) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ. ύκθσλα ινηπόλ κε ηα αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εθιέμεη 
(κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εμέιεμε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ  
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Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, δύν (2) δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο, κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο, νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο  
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, κόλνλ ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ απηή ιεηηνπξγεί σο 
ζπιινγηθό πεηζαξρηθό όξγαλν, βάζεη ηνπ άξζξνπ 45 παξ. 4 ηνπ Ν. 3979/2011 πνπ 
ηξνπνπνίεζε ηνλ λόκν 3584/2007. 
Αθνινύζσο ν θ.Γήκαξρνο Μπθόλνπ εμεγεί όηη νη ππάιιεινη δηώθνληαη ζύκθσλα κε ην 
πεηζαξρηθό δίθαην.Σν κνλνκειέο όξγαλν δίδεη πνηλέο κέρξη έλα (1) κήλα, ην ζπιινγηθό 
όξγαλν (εθηειεζηηθή επηηξνπή) γηα πνηλέο κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο (1) κελόο ελώ αλέθεξε όηη 
έρνπκε δύν (2) πεξηπηώζεηο ζην δήκν καο γηα εμέηαζε. 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ κεηνςεθία λα απνθαζίζεη θαη δήηεζε από ηνλ δεκνηηθό 
ζύκβνπιν θ.Αλη.Κνπζαζαλά ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 
Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.Αλη.Κνπζαζαλάο ελεκέξσζε ην ώκα γηα ηα νλόκαηα ησλ 
ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ πνπ εθιέρηεθαλ, ήηνη:  
Σαθηηθά Μέιε:  
- θ. Κνπζαζαλάο Αληώληνο 
 - θ. ηαπξαθόπνπινο Πέηξνο 
 
 Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε: 
 - θ. Γξύκπιαο ηαύξνο 
 - θ. Ρνύζζνο Παληειεήκσλ 
 
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ 2 ηαθηηθώλ κειώλ. Μεηά απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 
θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν, δεθαηέζζεξα  (14) έγθπξα ςεθνδέιηηα με δεκαηέζζεπιρ 
(14)  ζηαςπούρ πποηίμηζηρ για ηον ςποτήθιο κ.Κοςζαθανά Ανηώνιο και δεκαηέζζεπιρ 
(14)  ζηαςπούρ πποηίμηζηρ για ηον ςποτήθιο κ.ηαςπακόποςλο Πέηπο. 
Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη από ηνπο 2 ππνςεθίνπο 
θαη νη 2 ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Κνπζαζαλάο Αληώληνο θαη θ. ηαπξαθόπνπινο Πέηξνο, 
νη νπνίνη θαη εθιέγνληαη από ηελ ςεθνθνξία απηή σο ηαθηηθά κέιε.  
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ 2 αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ Μεηά ην πέξαο ηεο 
αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη εθιέρζεθαλ σο 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. 
Γπύμπλαρ ηαύπορ θαη θ. Ρούζζορ Πανηελεήμυν 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ 
θαζώο θαη ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’/7.6.2010) 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο 

 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθυνα, 
 

Α.  Δκλέγει δύν (2) ηαθηηθά θαη δύν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε από ηηο παξαηάμεηο ηεο 
κεηνςεθίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, όηαλ απηή ζα 
ιεηηνπξγεί σο ζπιινγηθό πεηζαξρηθό όξγαλν σο εμήο: 

 
Σακηικά Μέλη:  
1. θ. Κνπζαζαλάο Αληώληνο 
2. θ. ηαπξαθόπνπινο Πέηξνο 
  
Αναπληπυμαηικά Μέλη:  
1. θ. Γξύκπιαο ηαύξνο  
2. θ. Ρνύζζνο Παληειεήκσλ 
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Β. Δξοςζιοδοηεί ηον κ. Γήμαπσο Μςκόνος, γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε λα ζηαιεί: 

 ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Ννηίνπ Αηγαίνπ, 
Δπηαλήζνπ 35, 84100 ύξνο, γηα ηνλ θαηά λόκν έιεγρν 

 ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 

 ζηα νξηδόκελα κε ηελ παξνύζα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

 ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ  
γηα λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο θαη 

 ζην ζπληνληζηή ηεο Ο.Γ.Δ. γηα λα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Μπθόλνπ 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 117/2015. 
 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         
ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ                                        ΑΠΟΤΑ 
 

                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ  
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ  
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν                                                      
Μύθνλνο  25/08/2015                                       
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ       
 
 
 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ1ΑΖΩΚΚ-Γ11
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