
                                                                                                                                                      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                      Γαύδος   31/01/2020   

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ     Αρ. πρωτ.: 102  

                                                                                             Αρ. Απόφασης: 01/2020 

  Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου. 

ΘΕΜΑ 1ο : «Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων» 

Στη Γαύδο σήμερα την 29η  του μηνός Ιανουαρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 08.00 πμ, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γαύδου 

(στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 62/28-01-2020, πρόσκληση της Προέδρου του, που 

επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 

Α΄87). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                          1. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                                              2.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                  

3. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                   3.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                               4. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                  5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 6.ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  

7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                      

8.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                       

   

Στη συνεδρίαση απούσα ήταν η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία για υπηρεσιακούς λόγους. Τα πρακτικά 

τηρήθηκαν από τον Δημοτικό Υπάλληλο, Σταύρο Ιωαννίδη. 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εξηγώντας ότι το εν λόγω συμβούλιο θα 

πραγματοποιηθεί σήμερα διότι έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω μη απαρτίας (έχουν συνταχθεί τα 

υπ΄αριθμ. 1/2020 και 2/2010 πρακτικά ματαίωσης με τα ίδια θέματα). Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κώδικα 

ΔΚΚ, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από 

τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια 

διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 

αριθμού των μελών του.  
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Στη συνέχεια έθεσε το πρώτο θέμα της  ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση σχετικά με τον Ορισμό Τριμελούς 

Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων  και είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Μητρώου Αρρένων ( Έτος: 1993 ΦΕΚ: Α 23 19930304) ο οποίος τέθηκε σε 
ισχύ: 04.03.1993 και ειδικότερα σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΑΡΡΕΝΩΝ στα άρθρα: 17 και 18, στο μητρώο αρρένων που καταρτίζεται κάθε χρόνο για κάθε δήμο ή 
κοινότητα του Κράτους, γράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, όλα 
τα άρρενα τέκνα Ελλήνων υπηκόων, που γεννήθηκαν ζώντα κατά το προηγούμενο έτος. 

Το ετήσιο μητρώο αρρένων καταρτίζεται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται ως ακολούθως: 
Στους δήμους: Από το δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο, τον αρμόδιο για τα μητρώα 
αρρένων υπάλληλο του δήμου και από τον οικείο ληξίαρχο, ως μέλη. 

Όπου η ιδιότητα του ληξίαρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της επιτροπής, μετέχει 
σ’ αυτήν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους.  

Επειδή η ιδιότητα του ληξίαρχου συμπίπτει στο πρόσωπο της Δημάρχου μας θα πρέπει να ορίσουμε ως 
μέλος ένα Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος μαζί με τη Δήμαρχο Στεφανάκη Μανωλία και τον υπάλληλό 
μας Ιωαννίδη Σταύρο θα αποτελέσουν την τριμελή επιτροπή που θα καταρτίσει το ετήσιο μητρώο 
αρρένων Δήμου Γαύδου έτους 2020. 

Η Πρόεδρος πρότεινε ως μέλος της τριμελής επιτροπής τον αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
Λαμπάκη Μιχαήλ με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Λαμπάκη Ευστράτιο, πρόταση με την οποία 
συμφώνησαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσουνε  σχετικά με τον ορισμό της Τριμελής Επιτροπής 

Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων Δήμου Γαύδου έτους 2020 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 

65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπως επίσης και τις 

προτάσεις των δύο ανωτέρων  

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Τον ορισμό της Τριμελούς  Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων Δήμου Γαύδου έτους 2020 η οποία 

θα αποτελείται από την Πρόεδρο κ. Στεφανάκη Μανωλία και τα μέλη κ. Λαμπάκη Μιχαήλ (με αναπληρωτή 

τον κ. Λαμπάκη Ευστράτιο) και τον υπάλληλο  κ. Ιωαννίδη Σταύρο. 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α. 01 / 2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας                                         Τα μέλη  

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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