
                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 179/2014 
                                                                                   Αριθµ. Πρωτ.: 9462 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( άρθρο 64 )  
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 16 ης  Ειδικής Συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
Στη Ζαγορά, σήµερα την 7η Σεπτεµβρίου  2014 ηµέρα Κυριακή  και ώρα. 
10:00 π.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική δηµόσια  συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Ζαγοράς – 
Μουρεσίου στην Ζαγορά , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 9202/02-09-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει 
εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ. Σουλδάτου Απόστολου  , κατά τις 
διατάξεις του άρθρο 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 ). 
 
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Κουτσάφτη Παναγιώτη  , διαπιστώθηκε από 
τον Προεδρεύοντα στην συνεδρίαση , παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο , πως υπήρχε νόµιµη απαρτία , δεδοµένου ότι σε σύνολο 21 µελών 
παραβρέθηκαν παρόντα και τα 21  και ονοµαστικά οι : 
 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          ΚΑΝΕΙΣ   
2. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
5. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
6. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ  
7. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
9. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
10. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
11. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
12. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
13.  ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  
14.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  
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15.  ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
16.  ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
17.  ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
18. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
19. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
20.  ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
21. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  

 
 
 
Ο Προεδρεύων Σύµβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα του Ειδικού Γραµµατέα 
του Συµβουλίου στην ∆ηµοτική υπάλληλο κ. Τσόγκα Αικατερίνη , κάλεσε το 
Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών µελών του Προεδρείου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για δυόµιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή 
συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010. Ο 
Προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε το σώµα να αποφασίσει για το αν η 
συνεδρίαση θα είναι δηµόσια. Οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε η 
συνεδρίαση για την ανάδειξη των µελών του Προεδρείου του ∆.Σ. , των µελών 
της Οικονοµικής Επιτροπής και των εκπροσώπων του ∆ήµου στην ΠΕ∆ να 
είναι δηµόσια. 
 

Στην συνέχεια , όπως ανέφερε ο Προεδρεύων Σύµβουλος , θα προταθεί ο 
Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη 
µείζονος παράταξη της µειοψηφίας και ο Γραµµατέας από τις λοιπές 
παρατάξεις 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, ο Προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε τα µέλη της παράταξης της 
µείζονος µειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το δεξί µέρος της αίθουσας) και 
να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα 
µέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της µειοψηφίας να αποσυρθούν (στο 
κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου .  
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι 
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. 
Εάν και κατά τη 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 
υποψήφιων. 
Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων. 
 
Κατόπιν προτάσεως του κ. ∆ηµάρχου η πλειοψηφία οµόφωνα αποφάσισε η 
ανάδειξη του υποψηφίου της για το συγκεκριµένο αξίωµα να γίνει µε φανερή 
ψηφοφορία.  
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Κατόπιν προτάσεως της επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά 
Μαρίας η µείζονα µειοψηφία οµόφωνα αποφάσισε η ανάδειξη του υποψηφίου 
της για το ανωτέρω αξίωµα να γίνει µε φανερή ψηφοφορία. 
 
Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος ενηµέρωσε το Σώµα ότι µετά από 
δήλωση του επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου  
ότι δεν επιθυµεί η παράταξή του να αναδείξει υποψήφιο για το αξίωµα του 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , αυτός θα αναδειχθεί από την 
πλειοψηφία. 
 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους των παρατάξεων 
της πλειοψηφίας και µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων 
σύµβουλος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων που αναδείχθηκαν , ήτοι: 
 
Υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Χιώτης ∆ηµήτριος  του Νικολάου , υποψήφιος 
Αντιπρόεδρος ο κ. Καµπούρης Νικόλαος του ∆ιακουµή  , και   µετά την  
δήλωση του επικεφαλή της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειου ότι 
δεν επιθυµεί να αναδείξει η παράταξή του υποψήφιο για την θέση του 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , αναδείχθηκε υποψήφιος Γραµµατέας 
ο κ. Κουτσελίνης Προκόπιος του Ευσταθίου  από την πλειοψηφία   . 
 
Στην συνέχεια ο  προεδρεύων σύµβουλος 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 σε περίπτωση ισοψηφίας σε 
οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 
 
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Μετά την αποσφράγιση των  φακέλων καταµετρήθηκαν από τον 
προεδρεύοντα Σύµβουλο, σε σύνολο εικοσιένα ψήφων ,  δεκατρείς ( 13 )  
σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Χιώτη ∆ηµήτριο του 
Νικολάου , που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Καταµετρήθηκαν επίσης 8 λευκά ψηφοδέλτια.  
 
Ακολούθως, µετά την αποσφράγιση των  φακέλων καταµετρήθηκαν από τον 
προεδρεύοντα Σύµβουλο, σε σύνολο εικοσιένα ψήφων δεκαέξι ( 16 )  σταυροί 
προτίµησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Καµπούρη Νικόλαο του 
∆ιακουµή , που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Καταµετρήθηκαν επίσης 5 λευκά ψηφοδέλτια.  
 
Τέλος, µετά την αποσφράγιση των  φακέλων καταµετρήθηκαν από τον 
προεδρεύοντα Σύµβουλο, σε σύνολο εικοσιένα ψήφων , δεκατρείς ( 13 )  
σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Γραµµατέα κ. Κουτσελίνη Προκόπιο 
του Ευσταθίου , που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Καταµετρήθηκαν επίσης 8 λευκά 
ψηφοδέλτια. 
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Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον 
προεδρεύοντα Σύµβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόµιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017) 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Χιώτης ∆ηµήτριος του Νικολάου , 
Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Καµπούρης Νικόλαος του 
∆ιακουµή , Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Κουτσελίνης 
Προκόπιος του Ευσταθίου . 
 
Στην συνέχεια ο Προεδρεύων ζήτησε από το σώµα να επικυρωθούν  µε 
σχετική απόφασή του τα αποτελέσµατα της παραπάνω εκλογικής διαδικασίας. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 

Έχοντας υπόψη του τα αποτελέσµατα της παραπάνω εκλογής ,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Εκλέγει Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου για την περίοδο από 
1.9.2014 µέχρι  5.3.2017  , όπως παρακάτω: 
 
Α) Πρόεδρος ∆.Σ.: ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος του 
Νικολάου. 
 
Β) Αντιπρόεδρος ∆.Σ. : ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Καµπούρης 
Νικόλαος του ∆ιακουµή.  
 
Γ) Γραµµατέας ∆.Σ. : ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουτσελίνης Προκόπιος 
του Ευσταθίου . 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 , τα πρακτικά της 
εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε ( 5 ) ηµερών από την 
διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας , ο οποίος αυτεπαγγέλτως 
ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του , η οποία ασκείται εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ( 5 ) ηµερών , από την διενέργεια της 
εκλογής , αποφαίνεται , µέσα σε πέντε ( 5 ) ηµέρες  το αργότερο αφότου 
παρέλαβε τα πρακτικά , για την νοµιµότητα της εκλογής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  179/2014  
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται 
ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 08.09.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
         

                                       ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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