ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο
πεξηόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 7 επηεκβξίνπ 2014, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηηο 34760/1-9-2014 θαη 35267/4-9-2014 πξνζθιήζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ ηνπ
επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θ. Κσλζηαληίλνπ Γ. εθηειή πνπ δόζεθε ζε
θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε
όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο είλαη παξόληα ηξηάληα ελλέα, δει. νη θ.θ.
1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξνεδξεύσλ ύκβνπινο, 2. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 3. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 4. Υαηδεδάθεο
Γεώξγηνο, 5. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 6. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 7. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 8. Παληαδόπνπινο
Ζιίαο, 9. εξέηε Υξηζηίλα, 10. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 11. Εαλληά Δπθεκία, 12. Αληδηλάο Ησάλλεο, 13. Βηδάιεο
Παλαγηώηεο, 14. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 15. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 16. Κνξκά – Γθνπηδηαλά Γήκεηξα, 17.
Καινύδεο Κσλ/λνο, 18. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 19. Κνύξηεο Αλδξέαο, 20. Κνπξή Μαξία, 21. Παλαγηώηαξεο
Αλαζηάζηνο, 22. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 23. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 24. Καπίξε Διέλε, 25. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 26.
Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, 27. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 28. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, 29. Αληύπαο Γεώξγηνο, 30. Γνπβή
Αγγειηθή, 31. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 32. Σζαηζνύιε Αλζηαζία, 33. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 34. Δπζηαζίνπ
Αλαζηάζηνο, 35. Κνπξήο Μηραήι, 36. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 37. Πνύινο Ησάλλεο, 38. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 39.
όθεο Γεώξγηνο,
όηη νη θ.θ. 1. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο θαη Αγαδάθνο Γεώξγηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν
Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ,
ν θ. Πξνεδξεύσλ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Γεκήηξηνο Αλαζηόπνπινο θαη ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Κσλ/λνο Μαληαδάθεο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 203/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δθινγή Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Ο πξνεδξεύσλ ύκβνπινο θ. εθηειήο Κσλζηαληίλνο αθνύ αλέζεζε θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα ζηελ
δεκνηηθή ππάιιειν θαη πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ πιινγηθώλ Οξγάλσλ, θ. Καλποσζάνη
Αμαλία, θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ γηα δπόκηζε έηε (1/9/2014 – 5/3/2017), ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010.
Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα πξνηαζεί ν Πξόεδξνο από ηνλ πιεηνςεθήζαληα ζπλδπαζκό, ν Αληηπξόεδξνο
από ηε κείδνλνο παξάηαμε ηεο κεηνςεθίαο θαη ν Γξακκαηέαο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο.
Δπηζήκαλε δε, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/ 2010 νη Αληηδήκαξρνη δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ
κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θάιεζε όινπο ηνπο πκβνύινπο ηεο δεκνηηθήο
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παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σαπηόρξνλα, θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην
Αληηπξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηα κέιε όισλ ησλ ινηπώλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο λα
αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Τπνςήθηνη από ηηο παξαηάμεηο, όπσο ελεκέξσζε ν Πξόεδξνο, ζα είλαη όζνη ζπγθεληξώζνπλ ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ 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 ππνςήθησλ.
Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ.
Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ηνπο πκβνύινπο ησλ παξαηάμεσλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη
κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ
ππνςεθίσλ πνπ εθιέρζεθαλ, ήηνη:
Τπνςήθηνο Πξόεδξνο ν κ. εθηελής Κωνζηανηίνος (πξνηαζείο από ηελ παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο),
Αληηπξόεδξνο ν κ. Καλανηίδης Δημήηριος (πξνηαζείο από ηελ παξάηαμε ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, θαη
ππνςήθηνο Γξακκαηέαο ε Κα Κοσρή Μαρία (πξνηαζείζα από ηελ παξάηαμε ηεο πιεηνςεθίαο αθνύ νη
παξαηάμεηο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο δελ θαηέζεζαλ πξόηαζε).
Ο πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ
Πξνεδξείνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη γηα όζνπο ππνςεθίνπο δελ επηηεπρζεί, λα αθνινπζήζεη δεύηεξε θαη ηέινο Σξίηε ςεθνθνξία,
πξνθεηκέλνπ λα εθιεγνύλ κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν.
Γηα ην ιόγν απηό θάιεζε ηνπο πκβνύινπο ςεθίζνπλ γηα ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ πξνεδξεύνληα ύκβνπιν, 34 ζηασροί
προηίμηζης γηα ηνλ ππνςήθην Πξόεδξν κ. εθηελή Κωνζηανηίνο πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αθνινύζσο, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ πξνεδξεύνληα ύκβνπιν, 27
ζηασροί προηίμηζης γηα ηνλ ππνςήθην Αληηπξόεδξν κ. Καλανηίδη Δημήηριο, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σέινο, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ πξνεδξεύνληα ύκβνπιν, 29 ζηασροί
προηίμηζης γηα ηελ ππνςήθηα Γξακκαηέα κ. Κοσρή Μαρία, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ
ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξνεδξεύνληα ύκβνπιν όηη
εθιέρζεθαλ γηα δπόκηζε έηε (1/9/2014 – 5/3/2017),
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Πρόεδρος ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ ο κ. εθηελής Κωνζηανηίνος
Ανηιπρόεδρος ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ ο κ. Καλανηίδης Δημήηριος
Γραμμαηέας ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ η κ. Κοσρή Μαρία
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 203/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδόπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξόπνπινο, Ζ.Παληαδόπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 8.9.2014

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηαλά
Κ.Καινύδεο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Κνύξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηώηαξεο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Η.Νηθεθόξνο, Η.Γξεγνξέαο, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο,
Α.Γνπβή, Η.Αλαγλώζηνπ, Α.Σζαηζνύιε, Π.Μαξγαξώλεο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Α.Πίθνπια, Γ.όθεο
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