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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ηο ππακηικό ηηρ  18/2012 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 
 

Απιθ. Απόθαζηρ  299/2012 
 
«Πεπί αποδοσήρ ή μη ηηρ παπαίηηζηρ ηος κ. Μένηη Γεωπγίος από ηη θέζη ηος 
Γπαμμαηέα ηος Γημοηικού ςμβοςλίος και εκλογή νέος Γπαμμαηέα (άπθπο 64 παπ. 7 
ηος Ν. 3852/2010)». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο δέθα επηά (17) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2012, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 18/12-10-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη έμη (26) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ..  1. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ..    
3. Κξππσηόο Παλαγηώηεο   Γξακκαηέαο Γ..   
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο   
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Χαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Πεηξάθεο Χξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
13. Λύξαο Χαξάιακπνο   
14. Μαξνύζεο Χαξάιακπνο   
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
19. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
21. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
22. Χαξακήο Αληώληνο   
23. Χξηζηάθνο ηαύξνο   
24. Σζάθνο Κσλ/λνο   
25. Μέληεο Γεώξγηνο   
26. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
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   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, σηήξαιεο Χξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Ψπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο 
Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Λαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Χνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, 
Χξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, αξγθάλεο Γεώξγηνο 
Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ. 
   Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θύξηνη Σζάθνο 
Κσλζηαληίλνο, Μέληεο Γεώξγηνο, Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο θαη Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο. Μεηά 
ηελ ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε 
ηνπ δέθαηνπ όγδννπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Χαξακήο Αληώληνο. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
    

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην πξώην (1ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζπδεηάεη ην πην πάλσ ζέκα γηα ηε ιήςε απόθαζεο κεηά από ηελ 
από 14.09.2012 επηζηνιή παξαίηεζεο από ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηνπ Γ.. θ. Μέληε Γεσξγίνπ, ηελ νπνία αλέγλσζε ν Πξόεδξνο. 
    

Ο θ. Μέληεο δήηεζε ην ιόγν αλέγλσζε θαη θαηέζεζε ζην πξνεδξείν ηελ εμήο δήισζε: 
«ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνύ καο ζπκβνπιίνπ, πνπ έρεη εγθξηζεί 

κε ηελ απόθαζε 14/14.2.11 θαηά ην άξζξν 3 παξ. 4 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10 άξζξν 64,  
ε παξαίηεζή κνπ έρεη γίλεη ήδε απνδεθηή: 

Α) επεηδή ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη πιένλ ηνπ (1) κελόο από ηε ώξα θαη εκέξα ππνβνιήο ηεο 
παξαίηεζεο κνπ, ζην γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 17.9.12 ώξα εξγάζηκε, ε νπνία είρε ήδε 
ππνβιεζεί από ηηο 14.9.12 ζηνλ πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Β) επεηδή ε πξόζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε γηα ηελ δηαδηθαζία απνδνρήο παξαίηεζεο – εθινγήο 
λένπ γξακκαηέα έπξεπε λα ππνγξάθεηαη από ηνλ ζύκβνπιν ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, πνπ 
έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο δει. ηελ θ. Αιεηθέξε. 

Έηζη ζεσξώ όηη ε παξνύζα ζπλεδξίαζε είλαη κε λόκηκε θαη λα ειεγρζεί αξκνδίσο αλ 
πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία εθινγήο θαη απνρσξώ». 
    
   Γηαπηζηώλεηαη από ην ζώκα όηη από ηελ ππνβνιή ηεο παξαίηεζεο έρεη παξέιζεη δηάζηεκα  
ελόο κελόο θαη ε παξαίηεζε ζεσξείηαη απνδεθηή.  

Μεηά ηα παξαπάλσ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θαινύληαη από ηνλ 
πξόεδξν λα πξνηείλνπλ ππνςήθην δεκνηηθό ζύκβνπιν πξνηίκεζήο ηνπο, σο ππνςήθην 
Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 64 θαη 66 ηνπ Ν. 
3852/2010. 

Οη ζύκβνπινη ησλ παξαηάμεσλ ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο απνζύξζεθαλ ζε δηπιαλή 
αίζνπζα, πξνθεηκέλνπ λα εθιέμνπλ θαη πξνηείλνπλ ζηε ζπλέρεηα ππνςήθην Γξακκαηέα ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Μεηά ηελ επάλνδό ηνπο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ν ζύκβνπινο ηεο ειάζζνλνο 
κεηνςεθίαο θύξηνο Σζάθνο Κσλζηαληίλνο δήισζε όηη δελ ζπκκεηέρεη θαη απηόο ζηε δηαδηθαζία 
εθινγήο ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.. θαη απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλέρεηα απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη ζύκβνπινη ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο 
θύξηνη Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο θαη Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο. 

Παξακέλνπλ ζηε ζπλεδξίαζε δύν δεκνηηθνί ζύκβνπινη από ηνπο ζπκβνύινπο ηεο 
ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, από ηνπο νπνίνπο δήισζε σο ππνςήθηνο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ν θ. 
Κξππσηόο Παλαγηώηεο. 

Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή Γξακκαηέα Γ.. από ην 
ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
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   Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο αλαθνηλώλεηαη από ηνλ πξόεδξν ην απνηέιεζκα ζύκθσλα 
κε ην νπνίν επί ςεθηζάλησλ είθνζη δύν, κε δέθα έμη (16) ςήθνπο ππέξ, πέληε (5) ιεπθά θαη έλα 
(1) άθπξν, εθιέγεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, σο 
Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κξππσηόο Παλαγηώηεο, ζηε 
ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο θ. Μέληε Γεσξγίνπ, ν νπνίνο θαη θαιείηαη λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ.  
 
    Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό  299/2012. 
 
   Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                         Ο Γξακκαηέαο                           Σα Μέιε 

Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

 Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ.. 

Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Κνιιηάθνο Ισάλλεο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Πεηξάθεο Χξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λύξαο Χαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Χαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Χαξακήο Αληώληνο 
Χξηζηάθνο ηαύξνο 
Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 

 

ΑΔΑ: Β430ΩΚ9-54Θ


