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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 1Ο  /2013 πρακτικό της από 6ης Ιανουαρίου 2013 Ειδικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  1/ 2013 

Περίληψη: Εκλογή   Προεδρείου του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Φιλιατών [ 

Προέδρου –Αντιπροέδρου –Γραµµατέα ] για την  διετία 2013-

2014. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 6η , του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:30 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν των µε αριθ. 
πρωτ. 17970,17987,17988 και17990 έως και 18001/18-12-2012  έγγραφων 
ατοµικών Προσκλήσεων του Προεδρεύοντα Συµβούλου, η οποίες επιδόθηκαν 
νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 
µελών βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι πέντε (25) µέλη και απόντα τα δύο (2)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Τάσιος Νικόλαος  
2. Μπουτάσης Ελευθέριος Προεδρεύων 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 
9. Στεργίου Παναγιώτης 
10. Μάνος Κων/νος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 

13. Μπεράτης Γεώργιος  
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 
15. Ρούµπης Γεώργιος 
16. Λένης Φίλιππος 
17. ∆άλλας Γεώργιος 
18. Γκίκας Θωµάς 
19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
20. Γκίζας Χρήστος  
21. Μποροδήµος Ιωάννης 
22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
24. Λάγκαρη Ειρήνη 
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25. Μποροδήµος Κων/νος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Τόλης Χριστόφορος 

2. Ρέγκας Λαέρτης 

Ειδικός  γραµµατέας ορίσθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου κ.  ∆ιαµάντη Άννα. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το  Συµβούλιο να 
προβεί στην εκλογή   Προεδρείου του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ο κ. Ρέγκας Λαέρτης  µοναδικός εκπρόσωπος της ελάσσονος µειοψηφίας απουσίαζε 
από τη Συνεδρίαση που σηµαίνει ότι δεν αποδέχεται  να είναι υποψήφιος 
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

      Στη συνέχεια  ο προεδρεύων δηµοτικός σύµβουλος τόνισε ότι εφόσον ο κ. 
Ρέγκας δεν παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και συνεπώς δεν αποδέχεται την θέση 
του υποψήφιου Γραµµατέα θα  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 της παράταξης της 
πλειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο πρόεδρος  ανακοίνωσε το 
όνοµα του υποψήφιου που εκλέχθηκε, ήτοι : υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Τάσιος 
Νικόλαος. 

Με την ίδια διαδικασία και µε απόλυτη πλειοψηφία προτάθηκε υποψήφιος 
Αντιπρόεδρος από τη παράταξη της µειοψηφίας ο κ. Γκίζας Χρήστος. 

Υποψήφια Γραµµατέας προτάθηκε από την πλειοψηφία ως  υποψήφια Γραµµατέας  
η κ. Νικολαίδου Ελένη. 

        Ο Πρόεδρος  κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή  των 
µελών του Προεδρείου µε µυστική  ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για  όσους υποψηφίους 
δεν επιτευχθεί να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία ,προκειµένου 
να εκλεγούν µε πλειοψηφία των παρόντων µελών  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
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σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από 
τον Πρόεδρο. 

        Στη συνέχεια  κάλεσε  τους  συµβούλους  να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά την αποσφράγιση  των φακέλων  καταµετρήθηκαν 
από τον προεδρεύοντα σύµβουλο  δέκα εννιά [19]  σταυροί προτίµησης για  τον 
υποψήφιο Πρόεδρο κ. Τάσιο Νικόλαο  που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έξι [6] λευκά ψηφοδέλτια. 

     Ακολούθως µετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον 
προεδρεύοντα σύµβουλο  είκοσι τρείς [23]  σταυροί προτίµησης για  τον υποψήφιο 
Αντιπρόεδρο κ. Γκίζα Χρήστο  που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δύο [2] λευκά ψηφοδέλτια. 

       Τέλος µετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον 
προεδρεύοντα σύµβουλο  είκοσι τρεις [23]  σταυροί προτίµησης για  την υποψήφια 
Γραµµατέα κ. Νικολαίδου Ελένη   που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ένα [1] ψηφοδέλτιο  λευκό και 
ένα [1] ψηφοδέλτιο  άκυρο. 

       Μετά το πέρας  της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε  από τον 
προεδρεύοντα σύµβουλο ότι εκλέχθηκαν  για τη διετία 2013-2014 Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Τάσιος Νικόλαος , Αντιπρόεδρος  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  ο κ. Γκίζας Χρήστος και  Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η κ. 
Νικολαίδου Ελένη. 

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                     (Υπογραφές) 
  ΜΠΟΥΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές απόσπασµα 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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