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Από τα πρακτικά της 2/2013 συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου

Αριθμός Απόφασης Περίληψη

4/2013 Εκλογή Αντιπροέδρου για την διετία 2013-
2014

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, σήμερα την 30η του
μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την
αριθ. 1976/22.1.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σ΄ όλα τα
μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος
2. Αρβανιτίδης Νικόλαος
3. Βούλγαρης Αλέξανδρος
4. Σταυρίδου Χαρίκλεια

5. Τσαβδάρης Σοφοκλής

ΚΑΝΕΝΑΣ

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 79 §1 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 §16 του Ν.4070/2012 προβλέπεται
“«1. Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού
της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε
περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της
ανακήρυξης.».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 81 §3 του Ν.3852/2010 προβλέπεται ότι: “3. Ο
αντιπρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του
συμβουλίου σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.”

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων καθώς και έχοντας υπόψη την αριθ.
41/71351/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα Συμβούλια των
Δημοτικών Κοινοτήτων πρέπει να προχωρήσουν στην εκλογή Αντιπροέδρου για το
υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 2013 –
2014, διότι η θητεία των Αντιπροέδρων έχει λήξει την 31/12/2012.

Επειδή την 29/1/2013 παραλάβαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης (Δ/νση Διοίκησης) το αριθ. 4297/23.1.2013 έγγραφό της σύμφωνα με το οποίο
η άποψη της εν λόγω υπηρεσίας είναι ότι πλέον δεν υφίστανται θέσεις Αντιπροέδρου
στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων και ζητά την αναστολή των διαδικασιών
εκλογής τους ή στις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί την ανάκληση των σχετικών
αποφάσεων, επικαλούμενη τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 χωρίς όμως
να λαμβάνει υπόψη της τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 81 §3, θεωρούμε ότι η
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εκλογή του Αντιπροέδρου πρέπει να αναβληθεί μέχρι λήψεως απάντησης σε σχετικό
ερώτημα που υποβλήθηκε εκ μέρους του Δήμου αναφορικά με την ισχύ ή όχι των
διατάξεων του άρθρου 81 §3 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 79 §1 και 81§3 του Ν.3852/2010, το αριθ.
4297/23.1.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Δ/νση
Διοίκησης), το αριθ. 2792/29.1.2013 έγγραφο του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της αναβολής της εκλογής Αντιπροέδρου του Συμβουλίου μέχρι οριστικής
διευκρίνισης περί της ισχύος των διατάξεων του άρθριυ 81 §3 του Ν.3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2013.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνώστου Ανδρέας
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