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Από το πρακτικό 4/2017 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σήμερα την 05-3-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα,
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4997/28-2-2017 πρόσκληση του συμβούλου του
επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους
κ. Χαράλαμπου Κακιούζη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α’ 87) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.
ΘΕΜΑ: «Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας».
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε
σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ότι σε

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φραγκούλης Γεώργιος
16. Κορωναίος Κοσμάς
2. Πιπιλίδης Λάζαρος
17. Κακιούζης Χαράλαμπος
3. Ματέρης Κωνσταντίνος
18. Αναγνώστου Νικόλαος
4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
19. Πανταζής Νικόλαος
5. Κατσαούνος Θεόδωρος
20. Παππάς Δημήτριος
6. Ντίτσος Γεράσιμος
21. Δαρδαμάνης Ιωάννης
7. Καζάκου Παρθενία
22. Τσούτσης Χρήστος
8. Σαραμπασίνας Παύλος
23. Βαρέλας Χρήστος
9. Νέσσερης Χρήστος
24. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας
10. Κώτσης Δημήτριος
25. Καλλίνικος Διονύσιος
11. Κατσιπανέλης Δημήτριος
26. Κατέρης Κωνσταντίνος
12. Αυδίκος Δημήτριος
27. Κωστούλας Βασίλειος
13. Ροπόκης Ευάγγελος
28. Τσόγκα Ελένη
14. Συγκούνας Ευάγγελος
29. Παπαδιώτης Γεώργιος
15. Αγγέλη–Παπαϊωαννίδου Ελ.
30. Νίτσας Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαρτελάτου Στυλιανή
2. Νόβας Ιωάννης–Ταξιάρχης
3. Ιωσήφ Σπυράκος
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού
γραμματέα του Συμβουλίου, στον δημοτικό υπάλληλο κ. Σταύρο Μπόμπορη.
Αριθ. Θέματος

: 1ο

Αριθ. Απόφασης : 112/2017

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (και σύμφωνα με την
ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιο 43/30565/6-8-2014),την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της
έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Μηνός Μαρτίου του
τρίτου έτους αυτής, 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.
Στην συνεδρίαση αυτή , στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το
συμβούλιο, το σώμα εκλέγει , χωριστά και με μυστική ψηφοφορία , τον πρόεδρο ,
τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από την παράταξη της
μείζονος μειοψηφίας και ο γραμματέας από όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος
μειοψηφίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατάξεις της ελάσσονος
μειοψηφίας, τότε ο Γραμματέας 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.
Ο προεδρεύων σύμβουλος στην συνέχεια έκανε γνωστό στο σώμα ότι ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Γεώργιος Νίτσας, με την από 4-3-2017 επιστολή του προς το
Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, αποχωρεί από τη Δημοτική
Παράταξη «ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α.ΣΥ.Π)» και συνεχίζει ως
ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.
Έκανε γνωστό δε ότι ως ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Γεώργιος
Νίτσας, δεν ανήκει σε κάποια Δημοτική Παράταξη και δεν μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα ούτε να ψηφίσει στην Α' Φάση για την υπόδειξη του υποψήφιου
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
Θα ψηφίσει μόνο ενώπιον της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα
με: α) το άρθρο 64 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, β) το
άρθρο 92 του Ν. 3463/2006 ,γ) την εγκύκλιο 49/79943/31-12-2008 και δ) την
εγκύκλιο 43/30565/6-8-2014.
Στην συνέχεια κάλεσε , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 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 Δημοτικού 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 την σχετική
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση
την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος.
Ο προεδρεύων σύμβουλος στην συνέχεια πρότεινε στο σώμα του Δημοτικού
Συμβουλίου ,αυτή η Α' Φάση της εκλογής των υποψηφίων, να γίνει με φανερή
ψηφοφορία η ανάδειξή τους.
Μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα όλες οι παρατάξεις
(πλειοψηφία και το σύνολο της μειοψηφίας), η Α΄ Φάση της εκλογής των
υποψηφίων, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.

Α) Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ,
από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό <ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ>, είναι ο
κ. Κοσμάς Κορωναίος του Χρήστου.
Διενεργήθηκε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των δέκα εννέα (19) παρόντων μελών
του συνδυασμού της πλειοψηφίας <ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ>.
Ο κ. Κοσμάς Κορωναίος του Χρήστου , έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους και
αναδείχθηκε υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της
μείζονος μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για
το αξίωμα του Αντιπροέδρου και από το σύνολο της ελάσσονος μειοψηφίας για να
εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του δημοτικού Συμβουλίου.
Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που δεν αναδειχτούν υποψήφιοι για τη θέση του
Αντιπροέδρου και του Γραμματέα από τις ανωτέρω παρατάξεις της μειοψηφίας του
Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τις παρατάξεις της
ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας από την
παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν και πάλι οι
παρατάξεις αυτές δεν αναδείξουν Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου, τότε αυτοί προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, με την
ίδια διαδικασία που προτείνεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού 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.
Β) Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του δημοτικού
συμβουλίου από τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας <ΑΝΟΙΚΤΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α.ΣΥ.Π)>, είναι ο κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης του
Αποστόλου.
Διενεργήθηκε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των τεσσάρων (4) παρόντων μελών
της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας <ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α.ΣΥ.Π)>.
Ο κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης του Αποστόλου, έλαβε τέσσερις (4) ψήφους και
αναδείχθηκε υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του δημοτικού
συμβουλίου.
Στην συνέχεια κάλεσε από όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας, να
εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του δημοτικού Συμβουλίου.
Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο
γραμματέα
, αυτός υποδεικνύεται από την παράταξη της πλειοψηφίας του
δημοτικού Συμβουλίου.
Γ) Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου
από τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας, είναι από τον συνδυασμό
<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ>, ο κ. Γεώργιος Παπαδιώτης
του Πολυκάρπου.

Διενεργήθηκε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των έξι (6) παρόντων μελών , από
όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Γεώργιος Παπαδιώτης του Πολυκάρπου, έλαβε έξι (6) ψήφους και
αναδείχθηκε υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης
διαδικασίας
και αφού αναδείχθηκαν οι
υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα
παρόντα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν , με μυστική ψηφοφορία
και με απόλυτη πλειοψηφία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα
του δημοτικού Συμβουλίου , για δυόμιση έτη (από 6-3-2017 έως 31-8-2019) ,
ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψηφίους δημοτικούς
συμβούλους που αναδείχθηκαν από την παραπάνω διαδικασία.
Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Κοσμάς Κορωναίος του Χρήστου και κάλεσε τους δημοτικούς
συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο
αξίωμα.
Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, επί συνόλου τριάντα (30) παρόντων
μελών του δημοτικού συμβουλίου, ψήφισαν τριάντα (30) άτομα, έγκυρα
ψηφοδέλτια είκοσι ένα (21), Λευκά επτά (7) και άκυρα δυο (2). Κατά συνέπεια ο
προταθείς για το αξίωμα του Προέδρου κ. Κοσμάς Κορωναίος του Χρήστου,
εκλέγεται με είκοσι ένα (21)
ψήφους, αφού συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Στην συνέχεια ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του
Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου από την μείζονα μειοψηφία
αναδείχθηκε ο κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης του Αποστόλου και κάλεσε τους
δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το
συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, επί συνόλου τριάντα (30) παρόντων
μελών του δημοτικού συμβουλίου, ψήφισαν τριάντα (30) άτομα, έγκυρα
ψηφοδέλτια είκοσι δυο (22), Λευκά τέσσερα (4) και άκυρα τέσσερα (4). Κατά
συνέπεια ο προταθείς για το αξίωμα του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης
του Αποστόλου, εκλέγεται με είκοσι δυο (22) ψήφους , αφού συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Στην συνέχεια ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του
Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου από όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο κ. Γεώργιος Παπαδιώτης
του Πολυκάρπου και κάλεσε του δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή
κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, επί συνόλου τριάντα (30) παρόντων
μελών του δημοτικού συμβουλίου, ψήφισαν τριάντα (30) άτομα, έγκυρα
ψηφοδέλτια είκοσι τρία (23), Λευκά ένα (1) και άκυρα έξι (6). Κατά συνέπεια ο
προταθείς για το αξίωμα του Γραμματέα κ. Γεώργιος Παπαδιώτης του
Πολυκάρπου, εκλέγεται με είκοσι τρεις (23) ψήφους , αφού συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρέβεζας, για δυόμιση έτη (χρονικό διάστημα από 6-3-2017 έως 31-8-2019),
όπως παρακάτω:

1. Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Κοσμάς Κορωναίος του

Χρήστου.

2. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Ιωάννης Δαρδαμάνης
του Αποστόλου.

3. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ.

Γεώργιος Παπαδιώτης

του Πολυκάρπου.

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 ή δημοτικού συμβούλου, η οποία ασκείται ενώπιον 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.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ

