
                                       

 

                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

          Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης  του Δημοτικού 

Συμβουλίου  Φιλιατών 

Αριθμός απόφασης    1     /2011 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  : Εκλογή   Προεδρείου του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Φιλιατών [ 

Προέδρου –Αντιπροέδρου –Γραμματέα ] για την  διετία 2011-2012. 

 

 

    Στο δημοτικό κατάστημα σήμερα 2 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή και  ώρα 

11:00  συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση  το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών  ύστερα  

από την με αριθμό 11422/27-12-2011 πρόσκληση  του  συμβούλου που έχει 

εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 64 και 

74 του Ν 3852/2010. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Μπουτάσης Ελευθέριος 

Κωστάρας Σταύρος 

Τάσιος Νικόλαος 

Φερεντίνος Λάμπρος 

Τσέκας Νικόλαος 

Βλάχος Παρασκευάς 

Μποροδήμου Γεωργία 

Μπάντιος Ελευθέριος 

Στεργίου Παναγιώτης 

Μάνος Κωνσταντίνος 

Νικολαίδου Ελένη 

Τσότσης Δημήτριος 

Μπεράτης Γεώργιος 

Σωτηρίου Παναγιώτης 

Ρούμπης Γεώργιος 

Λένης Φίλιππος 

Δάλλας Γεώργιος 

Γκίκας Θωμάς 

Φερεντίνος Μιλτιάδης 

Γκίζας Χρήστος 

Μποροδήμος Ιωάννης 

Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 

Καψάλης Δημήτριος 

Λάγκαρη Ειρήνη 

Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

Τόλης Χριστόφορος 

Ρέγκας Λαέρτης 

 Ειδικός  γραμματέας ορίσθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ.  Φρειδερίκη Γώγου -

Πολιώνη 

 



 

      Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το  Συμβούλιο 

να προβεί στην εκλογή   Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου γα τη διετία 

2011-2012  

     Ειδικότερα όπως ανέφερε θα προταθεί ο Πρόεδρος από  τον πλειοψηφήσαντα  

συνδυασμό ,ο Αντιπρόεδρος  από τη μείζονος  παράταξη  της μειοψηφίας και ο 

Γραμματέας  από την ελάσσονα  παράταξη της μειοψηφίας.  Επισήμανε  δε ότι  

σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν  να 

εκλεγούν  μέλη του  Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους 

τους  Συμβούλους  της δημοτικής παράταξης της  πλειοψηφίας να αποσυρθούν  

προς το αριστερό μέρος της  αίθουσας ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου .Ταυτόχρονα  κάλεσε τα μέλη της  

παράταξης  της μείζονος  μειοψηφίας  να αποσυρθούν  προς το δεξί μέρος της 

αίθουσας και να υποδείξουν  τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο  του Δημοτικού 

Συμβουλίου και τον κ. Ρέγκα Λαέρτη  εκπρόσωπο της ελάσσονος μειοψηφίας εάν  

δέχεται να είναι υποψήφιος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου  ο οποίος 

όμως δεν αποδέχθηκε. 

      Στη συνέχεια  ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος τόνισε ότι εφόσον ο κ. 

Ρέγκας δεν αποδέχθηκε πρέπει ο συνδυασμός της πλειοψηφίας να αναδείξει και 

τον υποψήφιο Γραμματέα. 

      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 την 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 μετά την ολοκλήρωση της ο πρόεδρος  ανακοίνωσε τα 

ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι : υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. 

Τάσιος Νικόλαος , υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Γκίζας Χρήστος και  υποψήφιος 

Γραμματέας  ο κ. Μπεράτης Γεώργιος. 

        Ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή  των 

μελών του Προεδρείου με μυστική  ψηφοφορία και με την 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. 

        Στη συνέχεια  κάλεσε  τους  συμβούλους  να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση  των φακέλων  καταμετρήθηκαν 

από τον προεδρεύοντα σύμβουλο  είκοσι πέντε [25]  σταυροί προτίμησης για  τον 

υποψήφιο Πρόεδρο κ. Τάσιο Νικόλαο  που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία 

του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο [2] λευκά ψηφοδέλτια 



     Ακολούθως μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον 

προεδρεύοντα σύμβουλο  είκοσι έξι [26]  σταυροί προτίμησης για  τον υποψήφιο 

Αντιπρόεδρο κ. Γκίζα Χρήστο  που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα [1] λευκό ψηφοδέλτιο. 

       Τέλος μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον 

προεδρεύοντα σύμβουλο  είκοσι τρεις [23]  σταυροί προτίμησης για  τον 

υποψήφιο Γραμματέα κ. Μπεράτη  Γεώργιο   που αποτελούν την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τέσσερα [4] 

ψηφοδέλτια  λευκά. 

       Μετά το πέρας  της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε  από τον 

προεδρεύοντα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν  για τη διετία 2011-2012 Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τάσιος Νικόλαος , Αντιπρόεδρος  του Δημοτικού 

Συμβουλίου  ο κ. Γκίζας Χρήστος και  Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο 

κ.  Μπεράτης Γεώργιος. 

      Γι  αυτό  συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου  

       [Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1/2011] 

Ο προεδρεύων                                                                Τα μέλη 

Δημοτικός σύμβουλος  

 

Μπουτάσης Ελευθέριος                                              Ακολουθούν υπογραφές 

 

                                         Ακριβές απόσπασμα 

                                     Ο προεδρεύων δημ. Σύμβουλος 

 

 

                                         Μπουτάσης   Ελευθέριος  

 

 

 

        

 

     

 
 


