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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό 1/2022 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Σήμερα την 16 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, το Δημοτικό  

Συμβούλιο Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, δια ζώσης, στην αίθουσα 

του ισογείου: «Νικόλαος Σ. Κονεμένος», του Πολιτιστικού Κέντρου «πρώην ΟΑΣΗ», 

Δήμου Πρέβεζας, (με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή  αρνητικού 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19–PCR ή rapid test, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην αριθ. 933/96605/29-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών),  

ύστερα από την αριθ.222/05-01-2022 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβούλου της  

παράταξης του Δημάρχου ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Δημητρίου 

Καραμανίδη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως το 

άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 

87). 

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

ΘΕΜΑ: «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας». 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33 

δημοτικών συμβούλων  ήταν:           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                             

1. Δημήτριος Καραμανίδης 17. Γεώργιος Ντόντης 

2. Γρηγόριος Κουμπής 18. Ευάγγελος Ροπόκης 

3. Ιωάννης Δαρδαμάνης  19. Φώτιος Ζέρβας 

4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 20. Κωνσταντίνος Δήμου                   

5. Λεωνίδας Αργυρός 21. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς                                            

6. Αθηνά Κωνσταντάκη 22. Βασίλειος Κωστούλας 

7. Γεώργιος Σαριάνογλου 23. Αθανάσιος Ανωγιάτης 

8. Νικόλαος Παγγές 24. Παναγιώτης Λελοβίτης 

9. Χρήστος Μπαΐλης 25. Σταύρος Αμάραντος 

10. Κωσταντίνος Ματέρης 26. Κωνσταντίνος Κύρλας 

11. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 27. Χρύσανθος Κυριαζής 

12. Λάζαρος Πιπιλίδης 28. Ειρήνη Παπαδημητρίου 

13. Παύλος Σαραμπασίνας 29. Ταξιάρχης Κωστόγιαννης 

14. Γεώργιος Νίτσας 30. Χαράλαμπος Κακιούζης 

15. Αναστάσιος Αμάραντος 31. Ηλίας Αλεξανδρής  

16. Ιωσήφ Στύλος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Κοσμάς Κορωναίος   5. Νικόλαος Λουφέκης   

 

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του 

Συμβουλίου, στον δημοτικό υπάλληλο κ. Σταύρο Μπόμπορη. 

Αριθ. Θέματος     :     1ο  

Αριθ. Απόφασης  :   01/2022 
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      Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καραμανίδης, ύστερα από τη  διαπίστωση 

απαρτίας, πήρε τον λόγο και ανακοίνωσε στο σώμα την ανεξαρτητοποίησή του από την 

Παράταξη του κ. Δημάρχου για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο έγγραφο που 

κατέθεσε.  

     Ακολούθως πήρε τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κα Αθηνά Κωνσταντάκη η οποία 

ανακοίνωσε στο σώμα την ανεξαρτητοποίησή της από την Παράταξη του κ. Δημάρχου για 

τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο έγγραφο που κατέθεσε.  

     

    Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καραμανίδης, παρά την ανεξαρτητοποίησή του 

δεν του αποστερεί το δικαίωμα σύγκλησης και προεδρίας του συμβουλίου, καθώς η 

βούληση του νομοθέτη είναι αυτό να γίνει από το σύμβουλο που κατά τεκμήριο 

απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των δημοτών, σύμφωνα με την αριθ. 933/96605/29-12-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.     

 

Στο σημείο αυτό προσήλθε στην συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλός  κ. Κοσμάς 

κορωναίος. 

 

     Ο Προεδρεύων Σύμβουλος, έκανε γνωστό στο σώμα ότι η προγραμματισμένη αυτή 

συνεδρίαση που ήταν να γίνει στις 09/01/2022, μετατέθηκε για σήμερα 16/01/2022, λόγω 

πολλών κρουσμάτων covid-19 ή στενής επαφής των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με 

επιβεβαιωμένα κρούσματα.  

 

     Στην συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του προεδρείου 

του δημοτικού συμβουλίου για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, 

στην ειδική αυτή συνεδρίαση, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16.01.2022 έως 

31.12.2023, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 

3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του  ν. 4555/2018, β) 

την εγκύκλιο 87/59646/20.08.2019 με ΑΔΑ:9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ του Υπουργείου 

Εσωτερικών και γ) την αριθ. 933/96605/29-12-2021 διευκρινιστική εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

  

     Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, ο πρόεδρος του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  προέρχεται  από  την  παράταξη  του  εκλεγέντος  Δημάρχου,  είτε  

αναδείχθηκε  πρώτη  είτε  δεύτερη  σε  εκλογική  δύναμη,  ο  Αντιπρόεδρος  προέρχεται  

από  την  παράταξη  που  αναδείχθηκε,  αντίστοιχα,  δεύτερη  ή  πρώτη  σε  εκλογική  

δύναμη,  αλλά  δεν  ανέδειξε  τον  Δήμαρχο,  ενώ  ο  Γραμματέας  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου προέρχεται  από  την  τρίτη  σε  εκλογική  δύναμη  παράταξη.   

       Η  διαδικασία  που  πρέπει  να  ακολουθήσουμε  για  την  εκλογή  του  Προεδρείου  

περιγράφεται  αναλυτικά  στην  αριθ.  933/96605/29-12-2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών – Εκλογή  μελών  Προεδρείου  Δημοτικού  Συμβουλίου – ΑΔΑ 9Β2546ΜΤΛ6-

Ω3Σ.  

         Η  εκλογή  διαρθρώνεται  σε  δύο  φάσεις,  ως  εξής : Στην  πρώτη  φάση  της  

διαδικασίας  εκλογής  οι  παρατάξεις  που  δικαιούνται  να  εκλέξουν  μέλος  στο  

Προεδρείο  διενεργούν   ενδοπαραταξιακή  ψηφοφορία  για  την  ανάδειξη  των  

υποψηφίων  τους  για  την  πλήρωση  των  αξιωμάτων,  ενώ  στη  δεύτερη  φάση  το  

σύνολο  των  Δημοτικών  Συμβούλων  καλείται  να  επικυρώσει  την  εκλογή  των  

υποψηφίων  για  κάθε  αξίωμα. 

 

       Στο σημείο αυτό πήραν τον λόγο, ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» κ. Σταύρος Αμάραντος και ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ 

ΚΙΝΗΣΗ στα χωριά και την Πόλη της Πρέβεζας» κ. Ταξιάρχης Κωστόγιαννης και δήλωσαν 

ότι  απέχουν από την εν λόγω διαδικασία, για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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Ακολούθως προτάθηκαν και αποδέχθηκαν, για τα αξιώματα του Προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου: 

➢ από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Γεωργάκο της παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΜΑΣ» για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Λεωνίδας 

Αργυρός. 

➢ από τον κ. Χρήστο Μπαΐλη, επικεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη, για το αξίωμα του Αντιπροέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος ,και  

➢ από τον κ. Γεώργιο Νίτσα, επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» που 

αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη, ο κ. Αναστάσιος Αμάραντος. 
 
Ελλείψει άλλων υποψηφιοτήτων για τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καραμανίδης ανακοίνωσε στο σώμα 

τα ονόματα των υποψηφίων και συγκεκριμένα: 

α. υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Λεωνίδας Αργυρός, 

β. υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος και  

γ. υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Αναστάσιος Αμάραντος. 

 

 Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του 

προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται στη Β΄ Φάση, να επικυρώσει την 

εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα 

μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, 

γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται 

από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις 

διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που 

διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να 

συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου. 

 

 Ακολούθως ο Προεδρεύων και επειδή ΔΕΝ  υποβλήθηκε διαφορετική πρόταση, 

προχώρησε ξεχωριστά στην διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο, για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

  Στην μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, για την εκλογή του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ο υποψήφιος κ. Λεωνίδας Αργυρός,  από το σύνολο των τριάντα 

δύο (32) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν είκοσι επτά (27), πέντε 

(5) Δημοτικοί Σύμβουλοι δήλωσαν ότι ΑΠΕΧΟΥΝ της ψηφοφορίας , συγκέντρωσε δέκα 

πέντε (15) ψήφους υπέρ, δέκα (10) ψηφοδέλτια ήταν λευκά και δύο (2) άκυρα, οπότε  

και  εκλέγεται στη θέση του Προέδρου  του Δημοτικού  Συμβουλίου. 

 

 Για την εκλογή του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο υποψήφιος         

κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος, ύστερα από μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε από το 

σύνολο των τριάντα δύο (32) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν 

είκοσι επτά (27), πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι δήλωσαν ότι ΑΠΕΧΟΥΝ της 

ψηφοφορίας, συγκέντρωσε είκοσι (20) ψήφους υπέρ, τέσσερα (4) ψηφοδέλτια ήταν 

λευκά και τρία (3) άκυρα, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Για την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο υποψήφιος             

κ. Αναστάσιος Αμάραντος, ύστερα από μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε από το 

σύνολο των τριάντα δύο (32) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν 

είκοσι επτά (27), πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι δήλωσαν ότι ΑΠΕΧΟΥΝ της 

ψηφοφορίας, συγκέντρωσε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ, τρία (3) ψηφοδέλτια ήταν 

λευκά και δύο (2) άκυρα, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από 

τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία από 16.01.2022 έως 

31.12.2023 

 

➢ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Λεωνίδας Αργυρός, 

➢ Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος και 

➢ Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Αμάραντος. 
 

 
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018, τα πρακτικά της εκλογής 

διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον 

Επόπτη Ο.Τ.Α., 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. 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  01/2022. 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ 
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