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Από το πρακτικό 1ο της συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆έλτα. 
Αριθ. Απόφ. 1/2011 

             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Εκλογή των µελών του Προεδρείου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα.    

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο σήµερα την 2η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 ηµέρα 
Κυριακή και ώρα 10:00΄ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα 
από την αριθ. 23973/28-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψήσαντα ∆ηµοτικού Συµβούλου 
του επιτυχόντος συνδυασµού, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν.3852/2010. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα 
τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33), ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆αλακούρας Θεόδωρος 
2. Τσιφλιτζής Χρυσόστοµος 
3. Ζήσης Ιωάννης 
4. Κηπουρός ∆ηµόκριτος 
5. Αποστόλου Παναγιώτης 
6. Καστελιάνος Πέτρος 
7. Στεργίδου-Ρουσοµάνη Ευαγγελία 
8. Βαφειάδου Ελένη 
9. Μυλώσης Νικόλαος 

10. Γλώσσης Γεώργιος 
11. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης 
12. Τσιλιµίγκρα Αναστασία 
13. Καµαριώτης Εµµανουήλ 
14. Ελευθερόπουλος Στέφανος 
15. Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος 
16. Τσοµπάνος Χρήστος 
17. Γιάτσογλου Μαρία 

18. Παπάς Αθανάσιος 
19. Κοµκούδης Αθανάσιος 
20. Μοσχούδης ∆ηµήτριος 
21. Σταµατάκης Σπυρίδων 
22. Τατατζικίδης Αντώνιος 
23. ∆ιαµαντή-Κοσµίδου Ελένη 
24. Αντωνιάδης Αντώνιος 
25. Βακαλίδης Κωνσταντίνος 
26. ∆ήµου Ιωάννης 
27. Ουζούνης Γρηγόριος 
28. Ζακαλκάς ∆ηµήτριος 
29. Γκλαβέρης Θεόδωρος 
30. Βουδούρης Κωνσταντίνος 
31. Καµπούτα ∆ήµητρα 
32. Πετρίδης Ανέστης 
33. Λασιόπουλος Αθανάσιος 

          Ουδείς  

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος κ. Γιουτίκας Νικόλαος. 
 
Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆αλακούρας Θεόδωρος αφού ανέθεσε καθήκοντα 
ειδικού γραµµατέα του Συµβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στην υπάλληλο 
του ∆ήµου Τσιφλικλή Σοφία, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε : 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, στη σηµερινή µας συνεδρίαση θα 
πρέπει να εκλέξουµε τα µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού συµβουλίου για την δηµοτική 
περίοδο 2011 - 2012. 
Στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου του Νόµου προβλέπεται ότι «Για την εκλογή του 
προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που 
έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασµός εκλέγει µεταξύ των 
µελών του τον υποψήφιο για το αξίωµα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Υποψήφιος 
για το αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. 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 
πλειοψηφήσαντος 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 
Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύµβουλος. 
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωµα του 
αντιπροέδρου και του γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα αυτά 
αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη 
του προέδρου, ο µεν αντιπρόεδρος από τους συµβούλους της µείζονος µειοψηφίας ο δε 
γραµµατέας από το σύνολο των συµβούλων των λοιπών δηµοτικών παρατάξεων. 



 2

Σε περίπτωση που η µείζονα µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα 
µειοψηφία δεν υποδείξει γραµµατέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη µείζονα 
µειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία. Μετά την εκλογή των 
υποψηφίων για τα αξιώµατα του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου διενεργείται η εκλογή, 
από το σύνολο των συµβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του 
γραµµατέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία 
δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούµενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη 
ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη 
πλειοψηφίας των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου». 
Ακολούθως ο προεδρεύων δηµοτικός σύµβουλος κάλεσε την παράταξη της πλειοψηφίας 
χωριστά να αναδείξει τον υποψήφιο Πρόεδρο, την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας  να 
αναδείξει τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς συνδυασµούς της ελάσσονος µειοψηφίας 
να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραµµατέα. 
Για τη θέση του Προέδρου, έθεσε υποψηφιότητα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆αλακούρας 
Θεόδωρος. Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία κατά την οποία από τους είκοσι (20) παρόντες 
δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας, έλαβε είκοσι (20) ψήφους. 
Για τη θέση του Αντιπροέδρου, έθεσε υποψηφιότητα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αντωνιάδης 
Αντώνιος. Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία κατά την οποία από τους έξι (6) παρόντες δηµοτικούς 
συµβούλους της µείζονος µειοψηφίας, έλαβε έξι (6) ψήφους. 
Για τη θέση του Γραµµατέα, έθεσε υποψηφιότητα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γκλαβέρης 
Θεόδωρος. Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία κατά την οποία από τους επτά (7) παρόντες 
δηµοτικούς συµβούλους του συνόλου της ελάσσονος µειοψηφίας, έλαβε πέντε (5) ψήφους υπέρ 
και δύο (2) κατά. 
Συνεπώς, από την ανωτέρω διαδικασία, εκλέγονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
δηµοτικών συµβούλων των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, οι κάτωθι : 
Για τη θέση του Προέδρου, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆αλακούρας Θεόδωρος. 
Για τη θέση του Αντιπροέδρου, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αντωνιάδης Αντώνιος. 
Για τη θέση του Γραµµατέα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γκλαβέρης Θεόδωρος. 
Στη συνέχεια ακολούθησε µυστική ψηφοφορία µεταξύ όλων των παρόντων δηµοτικών 
συµβούλων και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, κατά την οποία : 
Για τη θέση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο κ. ∆αλακούρας Θεόδωρος από τους 
τριάντα τρεις (33) παρόντες δηµοτικούς συµβούλους, έλαβε τριάντα (30) υπέρ και τρεις (3) κατά. 
Για τη θέση του Αντιπροέδρου, ο κ. Αντωνιάδης Αντώνιος από τους τριάντα τρεις (33) παρόντες 
δηµοτικούς συµβούλους, έλαβε είκοσι έξι (26) υπέρ και επτά (7) κατά. 
Για τη θέση του Γραµµατέα, ο κ. Γκλαβέρης Θεόδωρος από τους τριάντα τρεις (33) παρόντες 
δηµοτικούς συµβούλους, έλαβε είκοσι έξι (26) υπέρ και επτά (7) κατά. 
Συνεπώς, από την ανωτέρω διαδικασία, εκλέγεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
δηµοτικών συµβούλων το Προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆έλτα για την διετία 
2011 - 2012, ως εξής : 
• Πρόεδρος, ο προερχόµενος από την πλειοψηφία δηµοτικός σύµβουλος, κ. ∆αλακούρας 

Θεόδωρος. 
• Αντιπρόεδρος, ο προερχόµενος από την µείζονα µειοψηφία δηµοτικός σύµβουλος, κ. 

Αντωνιάδης Αντώνιος. 
• Γραµµατέας, ο προερχόµενος από το σύνολο της ελάσσονος µειοψηφίας δηµοτικός 

σύµβουλος, κ. Γκλαβέρης Θεόδωρος. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 1/2011 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: 

 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

∆ΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


