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Δημοσίας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
Μυτιλήνη, 24 Απριλίου 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 18.30 μ.μ.
[Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αριθμ.10/18-4-2013]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημ. Συμβουλίου
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Ζαφειρίου
ΠαναγιώτηςΠρόεδρος
2.-Κωνσταντιδέλλης
Εμμανουήλ -Αντιπρόεδρος
3.-Χοχλάκα
ΒασιλικήΓραμματέας
4.-Αθανάσης Θεμιστοκλής
5.-Αθανασιάδης Απόστολος
6.-Αλεξίου Ευστράτιος
7.-Αντωνέλλη Αναστασία
8.-Αργυρίου Χρύσανθος
9.-Αστυρακάκης Κων/νος
10.-Βατός Ιωάννης
11.-Βελούτσος Δημήτριος
12.-Βογιατζής Ελευθέριος
13.-Βουνάτσος Γεώργιος
14.-Γυμνάγος Προκόπιος
15.-Δόλκα Σοφία
16.-Ζαφειρίου Δημήτριος
17.-Καραγεωργίου
Ευστράτιος
18.-Κάσσιος Δημήτριος
19.-Κατράνης Νικόλαος
20.-Κορδώνης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
21.-Κοτζαδημητρίου Κων/να
22.-Κουμαράς Αντώνιος
23.-Κουνιαρέλλης Ηλίας
24.-Κυρατζής-Χρυσοστόμου
Ευστράτιος
25.-Κυριαζής Γεώργιος
26.-Λεμονός Γεώργιος
27.-Μαρινάτος Σωτήρης
28.-Παλαιολόγος Ευάγγελος
29.-Πάλλης Γεώργιος
30.-Παρασκευαϊδης
Παναγιώτης
31.-Πατερέλλης Παντελής
32.-Πατέστος Απόστολος
33.-Πνακά Ταξιαρχούλα
34.-Πολίτης Σταύρος.
35.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη Α
36.-Σταμάτης Παναγιώτης
37.-Τσακίρης Ιωάννης
38.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης.
39.-Ψαρόπουλος Κων/νος.

1.-Γιαβάσης Ευάγγελος
2.-Κύτελης Ευστράτιος
3.-Σάββα Περσεφόνη
4.-Σπανιά Ζαχαρούλα
5.-Ταξείδης Αριστείδης
6.-Φραγκόπουλος Κων/νος.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως,
παρισταμένου και του Δημάρχου Λέσβου κ. Δημητρίου Βουνάτσου που προσκλήθηκε νόμιμα.
Στο σημείο αυτό ήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Π.Σάββα και Α.Ταξείδης
Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, είπε ότι το θέμα
εισάγεται προς συζήτηση στο Δημ. Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση είκοσι πέντε[25]
συμβούλων. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους βασικούς εισηγητές των προτάσεων

τροποποίησης κ.κ Παλαιολόγο και Πατέστο, που ανέλυσαν διεξοδικά τις προτάσεις τους
, μάλιστα δε κατέθεσαν αυτές και γραπτά.
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στ’ απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά κατά την οποία οι προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού των κ.κ
Παλαιολόγου και Πατέστου ενοποιήθηκαν σε μία[1] και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ
προτάθηκε ο κανονισμός να παραμείνει ως έχει, ακολούθησε δε ψηφοφορία, κατά την
οποία η πρόταση των κ.κ Παλαιολόγου και Πατέστου έλαβε 22 ψήφους, 16 όχι και 1
λευκό[Αντιδήμαρχος κ. Ζαφειρίου], οπότε
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπ’ όψη του:
(α).- τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010
(β).-τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν και τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3463/2006,
3852/2010 και του Ν. 2690/1999[κώδικας διοικητικής διαδικασίας]

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου Λέσβου, όπως παρακάτω:
Άρθρο 7-παρ. 13: Η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου να έχει μέγιστη διάρκεια
τεσσάρων[4] ωρών από την ώρα έναρξης της. Έτσι διευκολύνονται οι συμμετέχοντες
δημοτικοί σύμβουλοι από την περιφέρεια στην επιστροφή τους και αποφεύγεται η
υπερβολική κόπωση στο σώμα. Παράταση της διάρκειας της συνεδρίασης του Δ.Σ
δύναται να αποφασισθεί με τη σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων[2/3] των μελών του Δ.Σ
για τη συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που θα κριθούν εξαιρετικά επείγοντα
και μη αναβλητέα. Η συνεδρίαση δεν πρέπει να παρατείνεται μετά τις 12 μ.μ
Προσθήκη στο άρθρο 4
Οι Δημ. Σύμβουλοι δύναται να υποβάλλουν επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο,
τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Νομ. Προσώπων, των Δημ.
Επιχειρήσεων, για θέματα αρμοδιότητάς τους. Οι απαντήσεις προς τους Δημ.
Συμβούλους να δίνονται άμεσα για την καλύτερη ενημέρωση του σώματος και μόνο όταν
οι ερωτώμενοι αδυνατούν να απαντήσουν, αυτές να δίνονται στην επόμενη συνεδρίαση
του Δημ. Συμβουλίου. Γενικευμένη συζήτηση επί του θέματος δεν επιτρέπεται.
Ο εκτός ημερησίας διάταξης χρόνος για ενημερώσεις πρέπει να περιορισθεί στο ελάχιστο
και να μην υπερβαίνει τα 7-10 λεπτά για κάθε θέμα.
Τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα πρέπει να περιοριστούν ή να απαγορευθούν εκτός
βεβαίως από τα εντελώς κατεπείγοντα που προβλέπει ο νόμος.

Να μην γίνεται
καταστρατήγηση του νόμου όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, έχει
διαπιστωθεί πολλές φορές ο εκτός ημερήσιας διάταξης χρόνος, να είναι μεγαλύτερος του
χρόνου των τακτικών θεμάτων, η συζήτηση των οποίων πολλές φορές αρχίζει τα
μεσάνυχτα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να ιεραρχούνται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.
Σε έκτακτες περιπτώσεις η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να αρχίζει
νωρίτερα απί τις 7μμ[π.χ 5 ή 6μμ], αντί να παρατείνεται μετά τις 12μμ
Προσθήκη στο άρθρο 5, παρ. 3
Το Προεδρείο οφείλει να διασφαλίσει την τηλεοπτική και διαδικτυακή κάλυψη των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για λόγους ακριβούς ενημέρωσης των
συνδημοτών. Η μετάδοση της συνεδρίασης θα προβάλλεται τις επόμενες μέρες.
Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ την εκτέλεση της απόφασης και κάθε άλλη
παραπέρα ενέργεια.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Η Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου
Συμβουλίου Λέσβου
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΧΛΑΚΑ

Ακριβές αντίγραφο
Μυτιλήνη, 14.5.2013
Με εντολή Δημάρχου
Η ΕΙΔ.ΓΡΑΜ. ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

