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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
.
Από το υπ’ αριθµ. 7/05-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 70-2017

ΘΕΜΑ : «Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 05η-03-2017 ηµέρα
Κυριακή και ώρα 12:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την
υπ’ αριθ. 6535/01-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος ∆ηµοτικού
Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 92, 96, 104 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και στο ∆ήµαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 30 δηλαδή :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Μουστάκας Βασίλειος (προεδρεύων)
Αγοραστούδη Ευγενία
Αναγνώστου Πασχάλη
Αποστόλου Στυλιανό
Βλαχοµήτρο ∆ηµήτριο
Βογιατζή ∆ηµήτριο
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρη Στέργιο
Γκουστίλη Θεόδωρο
Ζελιλίδη ∆αµιανό
Καραουλάνη ∆ηµήτριο
Καρκατζίνο Νικόλαο
Καρκατζούνη Θεοφάνη (Φάνη)
Κοντοπίδη Γεώργιο
Κουγιουµτζίδη Σταύρο
Κεφαλάς Ανέστης
Λαγό Νικόλαο
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μοσχόπουλο Μοσχόπουλο
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
Πονερίδη Παναγιώτη
Πράτανο Απόστολο
Σαµαρά Σωκράτη
Σαραφιανό Χρήστο
Σφονδύλα ∆ηµήτριο
Τιτέλη Κωνσταντίνο
Τσολάκη Απόστολο

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Μπίκος Κωνσταντίνος
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
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Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
Χρυσοχόου Παύλο

κηρύχτηκε από τον πλειοψηφήσαντα ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Μουστάκα Βασίλειο, που
προήδρευσε, η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα , υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α’/2010) και µε την υπ
αριθµ. 30565/06-08-2014 (εγκ. 43) µε Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών η εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη δηµοτική
περίοδο από 06-03-2017 έως 31-08-2019 γίνεται την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017.
Στη 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 τη µείζονα παράταξη της µειοψηφίας και ο γραµµατέας από
τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας. Σε περίπτωση που δεν αναδειχτούν υποψήφιοι για τη
θέση του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα από τις ανωτέρω παρατάξεις της µειοψηφίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από τις παρατάξεις της ελάσσονος
µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο Γραµµατέας από την παράταξη της µείζονος
µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν και πάλι οι παρατάξεις αυτές δεν αναδείξουν
Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τότε αυτοί προτείνονται από την
παράταξη της πλειοψηφίας, µε την ίδια διαδικασία που προτείνεται ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού 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.
Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος κάλεσε τα µέλη των δηµοτικών παρατάξεων να
προχωρήσουν στην εκλογή των συµβούλων που θα είναι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του
Προεδρείου.
Η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων συµβούλων για τα αξιώµατα αποφασίστηκε από την
πλειοψηφία και τη µειοψηφία αντίστοιχα να γίνει µε φανερή ψηφοφορία.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος κάλεσε τις παρατάξεις να προχωρήσουν
στην διαδικασία της ψηφοφορίας. Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας ο Προεδρεύων
ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα:
Υποψήφιος Πρόεδρος (πλειοψηφία)
Ψήφισαν : είκοσι ένα (21)
Έλαβαν : Γκουστίλης Θεόδωρος: είκοσι ένα (21) ψήφους
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος (µείζονα µειοψηφία)
Ψήφησαν : εξι (6)
Έλαβαν : Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος : έξι (6) ψήφους
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Από την πλευρά των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας δεν προτάθηκε υποψήφιος για
το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ λαµβάνοντας το λόγο τόσο ο κος
Καρκατζούνης Θεοφάνης όσο και ο κος Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος δικαιολόγησαν τη θέση
τους.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων κάλεσε την πλειοψηφούσα παράταξη να
προχωρήσει µε την ίδια διαδικασία στην εκλογή του υποψηφίου για την θέση του Γραµµατέα.
Μετά τη λήξη και της παραπάνω διαδικασίας ο Προεδρεύων ανακοίνωσε το αποτέλεσµα :
Υποψήφιος Γραµµατέας (πλειοψηφία)
Ψήφισαν : είκοσι ένα (21)
Έλαβαν : Τιτέλης Κωνσταντίνος: είκοσι ένα (21) ψήφους
Με βάση το αποτέλεσµα της Α’ φάσης της ψηφοφορίας και το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010
προτείνονται :
ο ∆.Σ. Γκουστίλης Θεόδωρος ως υποψήφιος Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου,
ο ∆.Σ. Τιτέλης Κωνσταντίνος ως υποψήφιος Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Έπειτα ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος κάλεσε από κοινού όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας να εκλέξουν τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα του ∆.Σ. µε µυστική και χωριστή ψηφοφορία για κάθε
αξίωµα και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Επίσης ο Προεδρεύων ζήτησε να βοηθήσουν στην συλλογή των φακέλων και στην
καταµέτρηση των ψήφων τα µέλη του ∆.Σ. Παπαδάκη Αθηνά, Σαραφιανός Χρήστος και
Σφονδύλας ∆ηµήτριος.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο και την επιτροπή
καταµετρήθηκαν :
1. για την εκλογή Προέδρου
Έγκυρα : 30 (τριάντα)
Άκυρα : 0 (µηδέν)
Λευκά : 9 (εννιά)
Έλαβαν : Γκουστίλης Θεόδωρος: είκοσι ένα (21)
2. για την εκλογή Αντιπροέδρου
Έγκυρα : 30 (τριάντα)
Άκυρα : 0 (µηδέν)
Λευκά : 6 (οκτώ)
Έλαβαν : Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος : είκοσι τέσσερα (24)
3. για την εκλογή Γραµµατέα
Έγκυρα : 30 (τριάντα )
Άκυρα : 0 (µηδέν)
Λευκά : 7 (επτά)
Έλαβαν : Τιτέλης Κωνσταντίνος : είκοσι τρία (23)
Με βάση το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 εκλέγονται για
την περίοδο από 06-03-2017 έως 31-08-2019 µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Πρόεδρος του ∆.Σ. ο κος Γκουστίλης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. ο κος Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
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Γραµµατέας του ∆.Σ. ο κος Τιτέλης Κωνσταντίνος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 70/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

