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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ  ∆ΕΛΤΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  

Αριθ.Αποφ : 01/2011 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 01/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού του ∆ήµου ∆έλτα 

 
ΘΕΜΑ: Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ανατολικού   του ∆ήµου ∆έλτα (Α79) 
 

Στο Ανατολικό, σήµερα Κυριακή 2  Ιανουαρίου του έτους  2011  και ώρα 
11.00 π.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού του ∆ήµου  
Χαλάστρας  συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
Ανατολικού του ∆ήµου  ∆έλτα,  ύστερα από την 23961/29-12-2010 πρόσκληση 
του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις 
περισσότερες ψήφους κ Βασίλη Τσιαούση, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βασίλειος Τσιαούσης              Κανείς 
2. Μαρία Ζάρκου  
3. Λεωνίδας Καραδουλαµάς  
4. Ειρήνη Κουφοπούλου 
5. Σοφία Κιόση 

 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξάνδρα Βογιατζή ∆ιοικητική 
υπάλληλο του ∆ήµου ∆έλτα.  

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε τα µέλη του συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ανατολικού του ∆ήµου, να προβούν κατά τις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρου 79 του Ν.3852/10 τους µε φανερή ψηφοφορία στην εκλογή του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ανατολικού 

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

Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας και αφού οι ενδιαφερόµενοι 
για τα αξιώµατα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού ∆ήµου ∆έλτα, έθεσαν τις υποψηφιότητές 
τους, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού να προβούν, µε φανερή ψηφοφορία, στην 
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ξεχωριστά για κάθε αξίωµα, ανάµεσα στους 
υποψήφιους Συµβούλους. 

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

Στην ψηφοφορία που προηγήθηκε για το αξίωµα του Προέδρου 
1. Βασίλειος Τσιαούσης  έλαβε πέντε (5)  ψήφους  
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Αναλυτικότερα, υπέρ της εκλογής του κ. Βασιλείου Τσιαούση (µόνου 
υποψηφίου) στη θέση του Προέδρου ψήφισαν πέντε (5) Σύµβουλοι και 
ονοµαστικά οι κ.κ. Βασίλειος Τσιαούσης, Ζάρκου Μαρία, Λεωνίδας 
Καραδουλαµάς, , Κουφοπούλου Ειρήνη, Κιόση Σοφία. 

Εποµένως, για τη θέση του Προέδρου του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ανατολικού αναδείχθηκε ο  κ. Βασίλειος Τσιαούσης. 

Για το αξίωµα του Αντιπροέδρου 
1 Μαρία Ζάρκου  έλαβε πέντε (5)  ψήφους  
Αναλυτικότερα, υπέρ της εκλογής της κ. Μαρία Ζάρκου (µόνου 

υποψηφίου) στη θέση του Αντιπροέδρου ψήφισαν πέντε (5) Σύµβουλοι και 
ονοµαστικά οι κ.κ. Βασίλειος Τσιαούσης, Μαρία Ζάρκου, Λεωνίδας 
Καραδουλαµάς , Ειρήνη Κουφοπούλου, Σοφία Κιόση. 

Εποµένως, για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ανατολικού  αναδείχθηκε η κ. Μαρία Ζάρκου. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ανατολικού: 

Εκλέγει Πρόεδρο του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ανατολικού. τον  Βασίλειο Τσιαούση,  ο οποίος συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους. 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ανατολικού την  Μαρία Ζάρκου, η οποία  συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 01/2011. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Υπογραφή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Υπογραφές 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

Βασίλειος Τσιαούσης 
 
 
 
 


