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∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 
 
                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                  Από το πρακτικό αριθµ. 1/2013 συνεδρίασης 
          του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Μαλγάρων  
                                         του ∆ήµου ∆έλτα 
             Αριθµός Απόφασης                       Περίληψη 
                   2/2013                 Εκλογή αντιπροέδρου στη ∆ηµοτική    
                                               Κοινότητα Νέων Μαλγάρων ∆ήµου 
                                               ∆έλτα. 
                                                           
                                            
 
       Στα Νέα Μάλγαρα και στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων  
σήµερα στις 13-1-2013 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 18.00 µ.µ., συνεδρίασε 
το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων του ∆ήµου ∆έλτα, ύστερα  
από την αριθµ. 426/8-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Σουµπάρα Παναγιώτη του 
Σταµατίου πλειοψηφίσαντα συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΕΛΤΑ των εκλογών της 7ης Νοεµβρίου 2010, που επιδόθηκε στον καθένα 
σύµβουλο και δηµοσιεύτηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Γραφείου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέων Μαλγάρων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 16 του Ν. 4071/12. Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δηλαδή σε σύνολο πέντε –5- µελών 
βρέθηκαν παρόντα πέντε –5-, δηλαδή: 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σουµπάρας Παναγιώτης, Προεδρεύων 
2.Αναστασιάδης Απόστολος, αντ/δρος                                      
3.Κουκούλη Κυριακή, µέλος                                                  Κ Α Ν Ε Ι Σ  
4.Κρεµµύδα Αικατερίνη, µέλος 
5.Πάντη Νικολέτα, µέλος 
      Ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέων Μαλγάρων,  στην οποία παραβρέθηκε και η  υπάλληλος του ∆ήµου ∆έλτα  Ελένη 
Κιλλή για την τήρηση των πρακτικών και ανέγνωσε το πρώτο  θέµα  της  ηµερήσιας 
διάταξης όπως παρακάτω:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

     Έπειτα ο Προεδρεύων σύµβουλος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης  κάλεσε  τα µέλη του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων 
του ∆ήµου, να προβούν κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3852/10 µε 
φανερή ψηφοφορία στην εκλογή του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέων Μαλγάρων. 



Στη συνέχεια ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους 
συµβούλους να θέσουν υποψηφιότητα. 

Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας και αφού ο ενδιαφερόµενος για 
το αξίωµα του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων 
Μαλγάρων του ∆ήµου ∆έλτα έθεσε την υποψηφιότητά του, ο Προεδρεύων Σύµβουλος 
κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων 
Μαλγάρων να προβούν, µε φανερή ψηφοφορία, στην εκλογή Αντιπροέδρου. 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Προεδρεύων 
ανέγνωσε τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής: 

Για το αξίωµα του Αντιπροέδρου 
1) Αναστασιάδης Απόστολος έλαβε πέντε (5) ψήφους 
Αναλυτικότερα, υπέρ της εκλογής του κ. Αναστασιάδη Απόστολου στη θέση του 
Αντιπροέδρου ψήφισαν πέντε Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Σουµπάρας 
Παναγιώτης, Αναστασιάδης Απόστολος, Κουκούλη Κυριακή, Κρεµµύδα 
Αικατερίνη, Πάντη-∆ουµουκτσή Νικολέτα. 

 Εποµένως, εκλέγει Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέων Μαλγάρων ∆ήµου ∆έλτα -για το υπόλοιπο της θητείας δηλ. µέχρι 31-8-2014-  τον 
Αναστασιάδη Απόστολο, ο οποίος συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους. 
 
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθµό 2/2013. 
     Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                          Ακριβές Απόσπασµα 
                                     Ο Προεδρεύων Σύµβουλος 
 
                                       
                                 ΣΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


