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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 231/2014
Απόσπασµα από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στο Ροδολίβος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µήνα Σεπτεµβρίου, του
έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Κυριακή και ώρα 11:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ.10632/2-9-2014 έγγραφη
πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού, που έχει εκλεγεί µε τις
περισσότερες ψήφους, κ. Παπαδόπουλου Ιορδάνη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64
του Ν. 3852/10, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµ. Συµβούλους, τον κ. ∆ήµαρχο
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Μελίτου Κωνσταντίνου, διαπιστώθηκε από τον
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πως
υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 21 µελών παραβρέθηκαν παρόντα
19 µέλη και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Ιορδάνης
2. Γαρούφας Βασίλειος
3. Κλώτσικας Θεοχάρης
4. Μαριανός ∆ηµήτριος
5. Τσιουτσιούλης Αναστάσιος
6. Κοδρόπουλος Γρηγόριος
7. Ιωαννίδης Βασίλειος
8. Γιαζιτζής Ιωάννης
9. Λαζαρίδου Σάρρα
10. Γκάνας Νικόλαος
11. Κεραµιδάς Μιλτιάδης
12. Ανδρεάδης Στέφανος
13. Βογιατζής Γεώργιος
14. Καρκαλέτσης Κύριλλος
15. Χατζηγεωργιάδου Σοφία
16. Μάρκου Αθανάσιος
17. Ναλµπάντης Ιωάννης
18. Άντσιου Άννα
19. Βελλίκης Φιντίας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσοµπανέλης Λάζαρος
2. Παπαδόπουλος Γαβριήλ

Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα
του Συµβουλίου στην ∆ηµοτική Υπάλληλο κ. Κουκουβέτσιου Μαρία.
Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/10, την πρώτη Κυριακή του
Σεπτεµβρίου, της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός
Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής (ή στην περίπτωση αυτής της δηµοτικής περιόδου την
πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου σύµφωνα µε την παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010), το
δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε
περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην
απόφαση του δικαστηρίου.
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το
συµβούλιο, το σώµα εκλέγει, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον
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αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη µείζονα παράταξη
της µειοψηφίας και ο γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας και σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο
σύµβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του
συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου.
Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασµό να εκλέξει, µεταξύ των µελών του και µε απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, τον υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή µε την απόλυτη
πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν
επιτευχθεί η εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη
ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειµένου να εκλεγεί ο
υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων
∆ηµοτικός σύµβουλος.
Κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συµβούλους της µείζονος
µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωµα του
Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το σύνολο των συµβούλων των λοιπών
δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωµα του
γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν αναδειχτούν υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου και του
Γραµµατέα από τις ανωτέρω παρατάξεις της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
τότε ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τις παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο Γραµµατέας από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν και πάλι οι παρατάξεις αυτές δεν αναδείξουν
Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε αυτοί προτείνονται από
την παράταξη της πλειοψηφίας, µε την ίδια διαδικασία που προτείνεται ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν όµως η παράταξη της µείζονος αντιπολίτευσης
αναδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, ενώ για τη θέση του Γραµµατέα δεν αναδείξουν οι
λοιπές παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας, τότε ο Γραµµατέας προτείνεται από την
παράταξη της πλειοψηφίας του δηµοτικού Συµβουλίου. Το ίδιο συµβαίνει και στην
αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή µη πρότασης υποψηφίου για τη θέση του
Αντιπροέδρου από την παράταξη της µείζονος αντιπολίτευσης, ενώ οι παρατάξεις της
ελάσσονος αντιπολίτευσης έχουν εκλέξει Γραµµατέα, οπότε και ο υποψήφιος για τη
θέση του Αντιπροέδρου προτείνεται από τη παράταξη της πλειοψηφίας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.
43/30565/06.08.2014).
Επειδή οι δύο παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας δεν ανέδειξαν και δεν πρότειναν
υποψήφιο για τη θέση του Γραµµατέα, ο υποψήφιος για τη θέση του Γραµµατέα
προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι
για τα αξιώµατα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου να προβούν, µε µυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την περίοδο 7/9/2014 5/3/2017, ξεχωριστά για κάθε αξίωµα, ανάµεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους
∆ηµοτικούς Συµβούλους που αναδείχθηκαν µε την παραπάνω διαδικασία.
Ειδικότερα ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από
τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό υποψήφιος αναδείχθηκε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κος Τσιουτσιούλης Αναστάσιος και κάλεσε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν
υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριµένο αξίωµα.
Στην µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο εκλεγείς από την πλειοψηφία υποψήφιος
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του Συµβουλίου ( 18
ψήφους υπέρ και 1 λευκό), οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
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Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου υποψήφιος από τη µείζονα µειοψηφία αναδείχθηκε η κ.
Χατζηγεωργιάδου Σοφία και κάλεσε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή
κατά της εκλογής της για το συγκεκριµένο αξίωµα.
Στην µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε η εκλεγείσα από τη µείζονα µειοψηφία
υποψήφια συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
Συµβουλίου (18 ψήφους υπέρ και 1 λευκό), οπότε και εκλέγεται στη θέση του
Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Γραµµατέα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου υποψήφιος αναδείχθηκε από την πλειοψηφία , ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Ιωαννίδης Βασίλειος και κάλεσε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να
ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριµένο αξίωµα.
Στην µυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο εκλεγείς από την πλειοψηφία υποψήφιος
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του Συµβουλίου (17
ψήφους υπέρ και 2 λευκά), οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Μετά την παραπάνω διαδικασία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την
περίοδο 7/9/2014- 5/3/2017 , όπως παρακάτω:
α. Πρόεδρος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσιουτσιούλης Αναστάσιος
β. Αντιπρόεδρος η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Χατζηγεωργιάδου Σοφία
γ. Γραµµατέας ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωαννίδης Βασίλειος.

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής
διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής
στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ή δηµοτικού συµβούλου, η οποία ασκείται ενώπιόν του
εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από τη διενέργεια της εκλογής,
αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για
τη νοµιµότητα της εκλογής.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος

Μελίτος

Κωνσταντίνος

