Από το με αριθμό
Συμβουλίου Φιλιατών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2/2011
πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Αριθμός απόφασης 3
/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ενημέρωση επί του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του
Δημοτικού συμβουλίου και συγκρότηση επιτροπής για την τροποποίηση αυτού.
Στις Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 η του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2011 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών ,ύστερα από την με αριθμό 653/21-12011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον
καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.
3463/2006 [ ΦΕΚ Α 114/2006 ]
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά
[27] μελών βρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι έξι [26] ,ήτοι
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Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και
οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο κ. Δήμαρχος χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου
Φρειδερίκη Ν. Γώγου-Πολιώνη.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα
αποφασίσθηκε
η συζήτηση
του θέματος << Αντικατάσταση Προέδρων
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου >> και η έκδοση
ψηφίσματος για την μη μεταφορά δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη
των Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα >>
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο [1 ο] θέμα της ημερήσιας διάταξης
κάλεσε τον Αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Γκίζα Χρήστο να ασκήσει
καθήκοντα προέδρου ,επειδή εισηγητής του θέματος αυτού είναι ο ίδιος ο
πρόεδρος και ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Όπως όλοι σας γνωρίζετε ο Κανονισμός
Συμβουλίου είναι το εργαλείο που βοηθάει στη

Λειτουργίας του Δημοτικού
σωστή και

αποτελεσματική

λειτουργία αυτού.
Με την συνένωση των Δήμων [ Ν 3852/2010] επήλθαν αρκετές αλλαγές
που αφορούν την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες πρέπει να
αποτυπωθούν στο νέο κανονισμό λειτουργίας.
Μεγαλύτερη εκπροσώπηση των δημοτικών συμβούλων αφού η συμμετοχή
τους στις επιτροπές είναι ,μεγαλύτερη
• Οικονομική Επιτροπή
• Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
• Επιτροπή διαβούλευσης

με συμβουλευτικές αρμοδιότητες

• Εκτελεστική Επιτροπή
• Υποχρεωτική ανάρτηση τω ν

αποφάσεων

και των οικονομικών

στοιχείων στο διαδίκτυο
Για τον λόγο αυτό
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την σύσταση επιτροπής η οποία θα επεξεργασθεί τον νέο κανονισμό και
θα παρουσιάσει μετά την έκδοση σχετικού προσχεδίου από το Υπουργείο
Εσωτερικών
Προτείνω δε η επιτροπή να είναι πενταμελής και να αποτελείται από το
προεδρείο

του νυν

Δ.Σ και από δύο [2] δημοτικούς συμβούλους [ πρώην

προέδρους Δ.Σ.] και συγκεκριμένα

τους κ.κ. Σωτηρίου Παναγιώτη και

Σπανοπούλου Ηλιάνα

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ
Τάσιου Νίκου και
την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.
• Τάσιο Νίκο –Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
• Γκίζα Χρήστο –Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
• Μπεράτη Γεώργιο –Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
• Σωτηρίου Παναγιώτη – δημοτικό σύμβουλο
• Σπανοπούλου Ηλιάνα – δημοτική σύμβουλο.
Έργο της επιτροπής είναι η επεξεργασία του νέου κανονισμού λειτουργίας του
δημοτικού συμβουλίου
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της επιτροπής.
Ο κ. Ρέγκας κατά την ψηφοφορία ψήφησε λευκό
Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
[ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3 /2011 ]
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Τάσιος Νίκος
α.υ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τάσιος Νίκος

