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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 82/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός 9/2014 της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Περίληψη
Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64)
Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός 9/2014 της ειδικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο Μανδράκι Νισύρου σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα
10:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με
το άρθρου 64 του Ν.3852 και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
43/3565/06-08-2014 , το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμό 3949/02-09-2014
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους.
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Χριστοφή Ι. Κορωναίου , διαπιστώθηκε από τον
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση σύμβουλο με τις περισσότερες ψήφους του
επιτυχόντος συνδυασμού κ. Μιχαήλ Ανδριώτη, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 13
μέλη και
ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
4. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
6. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΜΑΡΤΙΝ ΠΑΝΑΓ.
7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ
8. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
9. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.
10. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΟΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
13. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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Ο προεδρεύων Σύμβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό
υπάλληλο Ορσάρη Θρασύβουλο, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμισι έτη
(1.09.2014 – 05.03.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας και ο
Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε ότι, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ο Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της
δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος
μειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
και τα μέλη από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να αναδείξουν τον υποψήφιο
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου έλλειψη άλλων συνδυασμών.
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων
παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των
δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία, εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Ακολούθησε η παραπάνω
διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας
και μετά την ολοκλήρωσή της ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόματα των
υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ και υποψήφιος Γραμματέας
η κα. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Στην συνέχεια ο Προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική
ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και
τέλος τρίτη ψηφοφορία ,προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε
ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Για το λόγο αυτό, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από τον
προεδρεύοντα Σύμβουλο, δέκα τρεις (13) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο
Πρόεδρο κ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως, μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από τον προεδρεύοντα
Σύμβουλο, δέκα τρεις (13) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο
κ. ΚΥΠΡΑΙΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο,
Δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κα. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ , που αποτελούν την πλειοψηφία του συνόλου 13 των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε από τον
προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση (1-9-2014 έως 5-3-2017)
Πρόεδρος Δ.Σ. ο Ανδριώτης Μιχαήλ, Αντ/δρος του Δ.Σ. ο Κυπραίος Ευστάθιος
και Γραμματέας του Δ.Σ. η Καρούτσου Ειρήνη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για
τη διετία 2014. – 2017, όπως παρακάτω:
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

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 Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την
τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
προσφυγή δημότη ενώπιων του, η οποία ασκείται 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.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 82/2014
Αφού συντάχτηκε αυτό το πρακτικό υπογράφετε όπως παρακάτω.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣ.

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧ.

Σωστό απόσπασμα
Μανδράκι Νισύρου 08-09-2014
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΡΣΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔΑΜ.
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ Ε.
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΜΑΡΤΙΝ Π.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚ.
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΟΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

