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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ 2 ΔΚΛΟΓΗ ΠΡΟΔΓΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΑΠΟΠΑΜΑ  
 

 
Πην Τπρηθό ζήκεξα ζηηο 9-1-2011 εκέξα Θπξηαθή θαη 12:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην 

ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα Καξαζσλνδξόκνπ 95 κεηά από 

πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 
απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ. 

 
ΘΔΜΑ :Δθινγή Ξξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ. 2/2011, εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηελ Θπξηαθή 9 Ηαλνπαξίνπ 2011, ην νπνίν ζπγθιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

10864/2011 πξόζθιεζε ηεο ζπκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη εθιεγεί κε 
ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο Πνπκπαζάθε – Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλαο 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε απαξηίαο δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) 
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα είθνζη έμη (26) κέιε, ε Ξξνεδξεύνπζα Πύκβνπινο, αλέζεζε ηα 

θαζήθνληα ηεο εηδηθήο Γξακκαηέσο ζηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Αγγειηθή Ιενληαξίηε θαη 

ελεκέξσζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην όηη ε παξνύζα εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα ηελ εθινγή ησλ 
κειώλ ηνπ Ξξνεδξείνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθά δεκόζηα, ρσξίο όκσο ηνύην λα απνθιείεηαη, 

εθόζνλ απνθαζηζηεί από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην.  
Θαηόπηλ ηνύηνπ θαη αθνύ θάιεζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη πεξί ηνπ 

δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο νηθείαο ζπλεδξίαζεο, ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην απνθάζηζε νκόθσλα ε 
παξνύζα ζπλεδξίαζε λα έρεη δεκόζην ραξαθηήξα. 

Πηε ζπλέρεηα θάιεζε ην Ππκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ 

Ξξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ηε δηεηία 2011-2012,ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 3852/2010. 

Δηδηθόηεξα, ε Ξξνεδξεύνπζα θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο λα 
απνζπξζνύλ θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην Ξξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

Ραπηόρξνλα θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο λα απνζπξζνύλ 

θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην Αληηπξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηα κέιε όισλ 
ησλ παξαηάμεσλ ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο λα απνζπξζνύλ θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην 

Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
Θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο ελόο (1) ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ Γξακκαηέα ν 

Γεκνηηθόο Πύκβνπινο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Ησάλλεο Θαβαιάξεο δήισζε όηη δελ κεηέρεη 

ζ’ απηήλ. 
πνςήθηνη από ηηο παξαηάμεηο, όπσο ελεκέξσζε ε Ξξνεδξεύνπζα, ζα είλαη όζνη 

ζπγθεληξώζνπλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ αληίζηνηρσλ 
παξαηάμεσλ. Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία, ηόηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη θαηά ηε δεύηεξε απηή ςεθνθνξία 
δελ ζπγθεληξσζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ππάξμεη 

ηζνςεθία, ηόηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ δύν επηθξαηέζηεξσλ 

ππνςεθίσλ. Θαηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηε ζρεηηθή 
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. 

Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε. Ρελ θιήξσζε δηελεξγεί ε Ξξνεδξεύνπζα 
Πύκβνπινο. 

Αθνύ αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ηνπο Ππκβνύινπο ησλ παξαηάμεσλ 

ηεο πιεηνςεθίαο θαη κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ε Ξξνεδξεύνπζα αλαθνίλσζε 
ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθιέρζεθαλ, ήηνη: ςποψήθια Ππόεδπορ η κ. 

Αλεξοπούλος Αικαηεπίνη, ςποψήθια Ανηιππόεδπορ η κ. Υπςζούλα Πλιώηα, και 
ςποψήθια Γπαμμαηέαρ η κ. Μπαηζάκη Μαπία 

Ζ Ξξνεδξεύνπζα θάιεζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ κειώλ 
ηνπ Ξξνεδξείνπ, ελεκέξσζε δε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην όηη γηα λα εθιεγεί ν πξνηαζείο πξέπεη 

λα ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ. Δάλ θαηά ηελ πξώηε ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ 
πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, δηελεξγείηαη δεύηεξε ςεθνθνξία. Δάλ θαη θαηά ηε δεύηεξε 

ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ, ηόηε 
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δηελεξγείηαη θαη ηξίηε πιεηνςεθία θαηά ηελ νπνία αξθεί ε ύπαξμε πιεηνςεθίαο ησλ παξόλησλ 

κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
Πηε ζπλέρεηα θάιεζε ηνπο Ππκβνύινπο λα ςεθίζνπλ γηα ηνλ Ξξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ από ηελ Ξξνεδξεύνπζα 
Πύκβνπιν, 21 ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηελ ππνςήθηα Ππόεδπο κ. Αλεξοπούλος 

Αικαηεπίνη, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ  ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Αθνινύζσο, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ 
από ηελ Ξξνεδξεύνπζα Πύκβνπιν, 15 ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηελ ππνςήθηα Ανηιππόεδπο 

κ. Υπςζούλα Πλιώηα, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Ρέινο, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ 

από ηελ Ξξνεδξεύνπζα Πύκβνπιν, 17 ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηελ ππνςήθηα Γπαμμαηέα κ. 
Μπαηζάκη Μαπία πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

Κεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ηελ Ξξνεδξεύνπζα 
Πύκβνπιν όηη εθιέρζεθαλ γηα ηε δηεηία 2011-2012 Ππόεδπορ ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος η κ. Αλεξοπούλος Αικαηεπίνη, Ανηιππόεδπορ ηος Γημοηικού 
ςμβοςλίος η κ. Υπςζούλα Πλιώηα, και Γπαμμαηέαρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος η κ 

Μπαηζάκη Μαπία 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ πεξαηώζεθε ε δηαδηθαζία εθινγήο Ξξνεδξείνπ ηνπ 
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο θάησζη: 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 1/2011 

Η ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ     ΣΑ ΜΔΛΗ 
      

ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ  ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

       ΓΑΛΗΖΙ-ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 
ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

  ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ 
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ 

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 
ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 
ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 
ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

ΞΟΥΡΝΛΝΡΑΟΗΝΠ ΑΙΔΜΗΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 
ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 

ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
   


