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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 255

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 15ης σνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ.
Θέμα: «Δκλογή ηων μελών ηοσ προεδρείοσ ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 08ε ηνπ κελόο ηνπ επηεκβξίνπ έηνπο 2019, εκέξα Κπξηαθή θαη
ώξα 10.00 π.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 19788/03-09-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Κνπηζνγηάλλε , ζπκβνύινπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο
πεξηζζόηεξεο ςήθνπο από ηελ παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο δεκάξρνπ , ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα δέθα ελλέα (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Γεκήηξηνο Κνπηζνγηάλλεο
2. ηαύξνο Καθνιύξεο
3. Δπάγγεινο εβαζηηάδεο
4. Βαζίιεηνο Πξαζζάο
5. Αλδξέαο Μαξηλάθεο
6. Υαξάιακπνο Βαξβαξίγνο
7. Βαζηιηθή Καςακπέιε
8. Γεώξγηνο Αξκέλεο
9. Γεώξγηνο Σζνπξνπλάθεο
10. Αλδξέαο Ξέλνο
11. Θεόδσξνο Κακπίηζεο
12. Ησάλλεο Φεξαδνύξνο
13. Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο
14. Γηνλύζηνο Γάζπαξνο
15. σηήξηνο Καξάθαο
16. Νηθόιανο Πέηηαο
17. Γεκήηξηνο Καλδήιαο –Σαζαθεο
18. Παλαγηώηεο Γξόζνο
19. Κσλζηαληίλνο Κόθνξεο
20. Ησάλλεο Αγαιηαλόο
21. Παλαγηώηεο Αβξάκεο
22. Γηνλύζηνο Σξνπζζαο (Νηαζεο)
23. Γηνλύζηνο Μαξνύδαο
24. Παλαγηώηεο Μπισλάο
25. Φώηηνο Κόθιαο
26. Γηνλύζηνο Ρελέζεο
27. Κσλζηαληίλνο Πιαηππόδεο
28. Αληώληνο Καζζηκάηεο
29. Υαξάιακπνο Ληβέξεο
30. Νηθόιανο Καιακαξάο
31. Υξήζηνο Πάζηξαο

ΑΠΟΝΣΔ
1. Νηθόιανο Καξκίξεο
2. Αλαζηάζηνο Μαξίλνο

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Αληώληνο Καζζηκάηεο ελεκέξσζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην όηη ν θ.
Νηθόιανο Καξκίξεο είλαη δηθαηνινγεκέλα απώλ ιόγσ ζνβαξνύ νηθνγελεηαθνύ πξνβιήκαηνο.
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο θ. Γεκήηξηνο Κνπηζνγηάλλεο, αθνύ αλέζεζε
θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα ζηελ δεκνηηθή ππάιιειν θα Αηθαηεξίλε Μαιιηά, θάιεζε ην
ζπκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πξώηε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 8.9.2019 έσο 6.11.2021, ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, ε νπνία έιαβε ρώξα
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ην άξζξν απηό
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 71 ηνπ λ. 4555/2018.
Σν πξνεδξείν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπγθξνηείηαη από ηνλ πξόεδξν, ηνλ αληηπξόεδξν θαη
ηνλ γξακκαηέα, σο εμήο:
α) Ο πξόεδξνο πξνέξρεηαη από ηελ παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο δεκάξρνπ, είηε αλαδείρζεθε
πξώηε είηε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε.
β) Ο αληηπξόεδξνο πξνέξρεηαη από ηελ παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε, αληίζηνηρα, δεύηεξε ή
πξώηε ζε εθινγηθή δύλακε, αιιά δελ αλέδεημε ηνλ δήκαξρν.
γ) Ο γξακκαηέαο πξνέξρεηαη από ηελ ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε παξάηαμε.
Όπσο ελεκέξσζε ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο, πξνηεηλόκελνη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ
ηνπ πξνεδξείνπ από ηηο παξαηάμεηο είλαη όζνη ζπγθεληξώζνπλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ
ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ αληίζηνηρσλ παξαηάμεσλ, θαηόπηλ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Δάλ θαλείο
από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία, ηόηε ε ςεθνθνξία ζα
επαλαιεθζεί. 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 ππνςήθησλ. Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία
εθιέγεηαη όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο παξάηαμεο,
ελώ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε.
«ηελ πεξίπησζε ελόο κόλν ππνςεθίνπ γηα θάπνην από ηα αμηώκαηα ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, απηόο είλαη ν ππνςήθηνο πνπ πξνηείλεηαη από ηελ παξάηαμε.»
(πεξίπη. γ' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξν 64 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ην άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε
κε ην άξζξν 71 ηνπ λ. 4555/2018 όπσο πξνζηέζεθε από ηελ πεξίπη. β' ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 134/09.08.2019 ηεύρνο Α’).
ην ζεκείν απηό ηα ηξία κέιε ηεο παξάηαμεο «ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ» δήισζαλ όηη ζα
απέρνπλ από ηε δηαδηθαζία.
ηε ζπλέρεηα, θάιεζε όινπο ηνπο ζπκβνύινπο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγκέλνπ
δεκάξρνπ λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σαπηόρξνλα,
θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο πνπ αλαδείρζεθε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε λα αλαδείμνπλ
ηνλ ππνςήθην αληηπξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σέινο, θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο
πνπ αλαδείρζεθε ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην γξακκαηέα ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
ην ζεκείν απηό ν θ. Γήκαξρνο έιαβε ην ιόγν θαη πξόηεηλε σο ππνςήθην γηα ην αμίσκα ηνπ
Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ θ. ηαύξν Καθνιύξε ν νπνίνο θαη απνδέρζεθε ηελ
πξόηαζε. Δθ κέξνπο ηεο παξάηαμεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ
ΕΑΚΤΝΘΟ» δελ ππήξμε άιιε ππνςεθηόηεηα.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν Πξνεδξεύσλ θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο από
ηελ παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε λα εθιέμνπλ ηνλ ππνςήθην γηα ην
αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σν ιόγν δήηεζε θαη έιαβε ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ
ΕΑΚΤΝΘΟ» ν θ. Γεώξγηνο Αξκέλεο θαη πξόηεηλε σο ππνςήθην γηα ην αμίσκα ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ θ. Ησάλλε Φεξαδνύξν , ν νπνίνο θαη
απνδέρζεθε ηελ πξόηαζε. Δθ κέξνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ δελ ππήξμε άιιε ππνςεθηόηεηα.
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Καηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν Πξνεδξεύσλ θάιεζε ηα κέιε ηεο
παξάηαμεο πνπ αλαδείρζεθε ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε λα εθιέμνπλ ηνλ ππνςήθην γηα ην
αμίσκα ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σν ιόγν δήηεζε θαη έιαβε ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΚΗΝΖΖ»
θ. Γηνλύζηνο Γάζπαξνο θαη πξόηεηλε σο ππνςήθην γηα ην αμίσκα ηνπ Γξακκαηέα ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ θ. Παλαγηώηε Γξόζν , ν νπνίνο θαη απνδέρζεθε ηελ πξόηαζε. Δθ
κέξνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ δελ ππήξμε άιιε ππνςεθηόηεηα.
Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο θ
Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνάγνληαη ζηελ β
θάζε ηεο επηθύξσζεο ηεο εθινγήο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην σο θάησζη :
α. ππνςήθηνο πξόεδξνο ν θ. ηαύξνο Καθνιύξεο,
β. ππνςήθηνο αληηπξόεδξνο ν θ.Ησάλλεο Φεξαδνύξνο θαη
γ. ππνςήθηνο γξακκαηέαο ν θ. Παλαγηώηεο Γξόζζνο.
Ο πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο ελεκέξσζε, ζηε ζπλέρεηα όηη αθνύ νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία
εθινγήο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ππνςεθίνπ γηα θαζέλα από ηα αμηώκαηα ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ
ζπκβνπιίνπ, ην ηειεπηαίν θαιείηαη λα επηθπξώζεη ηελ εθινγή ηνπ ππνδεηρζέληνο ππνςεθίνπ
γηα θάζε αμίσκα θαη γηα ην ιόγν απηό θάιεζε ηα κέιε ησλ παξαηάμεσλ λα ππνβάιινπλ ηπρόλ
δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο.
Παξάιιεια, γλσζηνπνίεζε όηη ε εθινγή ησλ πξνηεηλόκελσλ ππνςήθησλ γηα θάζε αμίσκα
ζεσξείηαη όηη εθιέρζεθε από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, αλ δελ ππνβιεζεί δηαθνξεηηθή πξόηαζε
ή εάλ θακία από ηηο δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ηπρόλ ππνβιεζνύλ, θαηά ηε κπζηηθή
ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη θαη ζηελ νπνία κεηέρεη θαη ν αξρηθώο ππνδεηρζείο ππνςήθηνο, δελ
θαηαθέξεη λα ζπγθεληξώζεη ηα δύν ηξίηα (2/3) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
ηελ δηαδηθαζία απηή δελ ππνβιήζεθαλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο γηα θαλέλα από ηα αμηώκαηα
ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αθνινύζσο, ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο ελεκέξσζε ην ζώκα όηη θαινύληαη λα επηθπξώζνπλ ηελ
ε εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ,ηνπ αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
θαζώο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ δελ ππνβιήζεθε λέα ππνςεθηόηεηα.
Αθνινύζσο θαη κεηά από ςεθνθνξία ην ζώκα επηθπξώλεη ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ
πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο εμήο :
Γηα ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Καθνιύξεο ηαπξόο κε 13
ζεηηθέο ςήθνπο ,12 αξλεηηθέο θαη 3 παξόλ .
Γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν ζύκβνπινο θ. Φεξαδνύξνο
Ησάλλεο κε 21 ζεηηθέο ςήθνπο θαη 7 παξόλ.
Γηα ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν ζύκβνπινο ν θ. Παλαγηώηεο
Γξόζνο κε 23 ζεηηθέο ςήθνπο,1 αξλεηηθή ςήθνο θαη 4παξόλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ηνλ
πξνεδξεύνληα ζύκβνπιν όηη εθιέρζεθαλ γηα ηελ πξώηε ζεηεία (8.9.2019 - 6.11.2021)
α. Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. ηαύξνο Καθνιύξεο
β. Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Ησάλλεο Φεξαδνύξνο θαη
γ. Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Παλαγηώηεο Γξόζνο.
Ζ απόθαζη πήρε αριθμό 255/2019.
ην ζεκείν απηό ν πξνεδξεύσλ έδσζε ηε ζθπηάιε ζην λενεθιεγέλ πξνεδξείν .
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Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Γημήηριος Κοσηζογιάννης

Ακριβές Απόζπαζμα
O Προεδρεύον ηοσ Γημοηικού
σμβοσλίοσ

Γημήηριος Κοσηζογιάννης
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ΣΑ ΜΔΛΖ
1. ηαύξνο Καθνιύξεο
2. Δπάγγεινο εβαζηηάδεο
3. Βαζίιεηνο Πξαζζάο
4. Αλδξέαο Μαξηλάθεο
5. Υαξάιακπνο Βαξβαξίγνο
6. Βαζηιηθή Καςακπέιε
7. Γεώξγηνο Αξκέλεο
8. Γεώξγηνο Σζνπξνπλάθεο
9. Αλδξέαο Ξέλνο
10. Θεόδσξνο Κακπίηζεο
11. Ησάλλεο Φεξαδνύξνο
12. Γεκήηξηνο Σζαγθαξόπνπινο
13. Γηνλύζηνο Γάζπαξνο
14. σηήξηνο Καξάθαο
15. Νηθόιανο Πέηηαο
16. Γεκήηξηνο Καλδήιαο –Σαζαθεο
17. Παλαγηώηεο Γξόζνο
18. Κσλζηαληίλνο Κόθνξεο
19. Ησάλλεο Αγαιηαλόο
20. Παλαγηώηεο Αβξάκεο
21. Γηνλύζηνο Σξνπζζαο (Νηαζεο)
22. Γηνλύζηνο Μαξνύδαο
23. Παλαγηώηεο Μπισλάο
24. Φώηηνο Κόθιαο
25. Γηνλύζηνο Ρελέζεο
26. Κσλζηαληίλνο Πιαηππόδεο
27. Αληώληνο Καζζηκάηεο
28. Υαξάιακπνο Ληβέξεο
29. Νηθόιανο Καιακαξάο
30. Υξήζηνο Πάζηξαο

