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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ την 6 του μηνός Ιανουαρίου 2013
Αριθμ. Απόφασης 1/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εκλογή μελών Προεδρείου του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
Στο Δημοτικό Κατάστημα ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ σήμερα την 6α Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή
και ώρα 12.00 συνήλθαν τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ που
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ.
8/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ΓΥΘΕΙΟΥ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2-1-2013
προσκλήσεως του κ ΑΝΟΜΙΤΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ως πλειοψηφήσαντος συμβούλου του
επιτυχόντος συνδυασμού.
Παρόντες ο Δήμαρχος ΠΑΝΑΓ. Μ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ και τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.

Απούσα ήταν η ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΡΩΝΗ (με άδεια του συμβουλίου) και ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
Ο προεδρεύων σύμβουλος κ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί
στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το
διάστημα 2013 ως 31-8-2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. Ειδικότερα όπως ανέφερε θα προταθεί ο Πρόεδρος
από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονος παράταξη της
μειοψηφίας και ο γραμματέας επίσης από την παράταξη της πλειοψηφίας, δεδομένου
ότι δεν υφίστανται λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας.
Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/10 η αντιδήμαρχοι δεν
μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού 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 Δημοτικού
Συμβουλίου καθώς και το Γραμματέα του. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της
μειοψηφίας να αποσυρθούν προς το δεξί μέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον
υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος θα είναι όσοι συγκεντρώσουν
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των 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 απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε
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διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δυο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την
τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε
η παραπάνω διαδικασία από τους συμβούλους των παρατάξεων της
πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα
ονόματα των υποψηφίων που εκλέχτηκαν ήτοι:
Υποψήφιος Πρόεδρος ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΑΡΩΝΗΣ
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΙΑΡΟΥ- ΜΕΝΤΗ
Υποψήφιος Γραμματέας ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ

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

Για το αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά την αποσφραγίσση των

φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο,

Ανομίτρη Διονύσιο επτά (7) σταυροί προτίμησης, που αποτελούν την απολυτη πλειοψηφια, των
παροντων και τέσσερα (4) Λευκά ψηφοδέλτια για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. ΑΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,
οπότε αναδεικνύεται και Πρόεδρος .

Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα
Σύμβουλο, έντεκα (11) σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Αντιπρόεδρο κ. ΣΤΑΡΥΟΥΛΑ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Ακολούθησε η διαδικασία για τον Γραμματέα και έλαβε ο ΜΙΧΑΗΛ Π. ΑΡΩΝΗΣ έντεκα (11)
σταυρούς προτίμησης. που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι
εκλέχθηκαν για τη διάστημα 2013 ως 31-8-2014.
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Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΑΡΩΝΗΣ,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ και Γραμματέας του

Δημοτικού Συμβουλίου ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 12.40

Ο Προεδρεύων

Τα Μέλη

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

