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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                       
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  17θσ/ 12.09.2021 Ειδικισ και  Ζκτακτθσ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ:  74/2021 

Θζμα 1ο: Εκλογι Γραμματζα Δθμοτικοφ υμβουλίου λόγω ανεξαρτθτοποίθςθσ του.    

 
Στθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ Σχολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 12θ του μθνόσ επτεμβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Κυριακι και ϊρα 17.00  ςυνιλκε ςε ειδικι και 
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 6989/12.09.2021 
ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Μιχαιλ Σδράλθ, που επιδόκθκε 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 παρ. 5, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα 
Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε και θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 22 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                           1. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                             2. Σριανταφφλλου Κων/νοσ      
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                             3.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ       
4.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                        4.  Λιάκοσ Μιχαιλ  
5.    Δαλθβίγκασ Γεώργιοσ                                                                       5. Καμπίτθσ Γεώργιοσ    
6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                         
7.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                         

                 8.     ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                       δεν προςιλκαν αν  
                 9.    Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                            και κλικθκαν νόμιμα  
               10.    Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ 
               11.    Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ 
                12.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                  
                13.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                               
                14.   Δθμθτρίου Μαρία                                                                                  
                15.    Πανταηισ Παναγιώτθσ                                                                    
                16.    Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                17.    Καραφωτιάσ Γεώργιοσ  
                18.    Κατςιφώλθσ Παν/τθσ 
                19.    Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ 
                20.    Περρισ Νικόλαοσ 
                21.   ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                22.   Μπιτςάκου Αςπαςία  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

  
 

 

Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  
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Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το μοναδικό κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Εκλογι γραμματζα Δθμοτικοφ 
υμβουλίου λόγω ανεξαρτθτοποίθςθσ του» και ηιτθςε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του αρκρ. 67 του Ν. 3852/2010, λόγω ανεξαρτθτοποίθςθσ του Δθμοτικοφ 
Συμβοφλου κ. Γ. Καμπίτθ – Γραμματζα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αποδζχκθκε ομόφωνα τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ κρίνοντάσ το ωσ 
κατεπείγον. 
Στθ ςυνζχεια ζκεςε υπόψθ των μελϊν  τα κάτωκι :  

1. Τθν με Α.Π. 6925/09-09-2021 διλωςθ ανεξαρτθτοποίθςθσ του κ. Γεωργίου Καμπίτθ από τθ 

δθμοτικι παράταξθ  «Ανεξάρτθτθ Ενωτικι Κίνθςθ Βζλου Βόχασ».  

2. Την εγκφκλιο με αριθμό 87 και Α.Π. 59646/20-08-2019, παρ. Στ – Κωλφματα και αςυμβίβαςτα 

μελϊν προεδρείου. 

«… Σημειϊνεται, τζλοσ, ότι το μζλοσ παράταξησ που ανεξαρτητοποιήθηκε από αυτή ή διαγράφηκε 

με απόφαςη τησ πλειοψηφίασ των 2/3 των μελϊν τησ, δεν μπορεί να εξακολουθήςει να είναι μζλοσ 

του προεδρείου, όπου εκλζχθηκε ωσ μζλοσ τησ παράταξησ αυτήσ, ενϊ απολφει το ςχετικό αξίωμα 

αυτοδικαίωσ, κατά τη ςτιγμή τησ υποβολήσ τησ δήλωςησ ανεξαρτητοποίηςησ ή διαγραφήσ». 

3. Το Ν. 4555/2018 άρθρο 71 παρ. 8 «Η παραίτηςη από το αξίωμα του Προζδρου, Αντιπροζδρου και 

του Γραμματζα του δημοτικοφ ςυμβουλίου υποβάλλεται ςτο δημοτικό ςυμβοφλιο και γίνεται 

οριςτική, αφότου πληρωθεί η αντίςτοιχη θζςη. Ο παραιτοφμενοσ παραμζνει ςφμβουλοσ.  

Στην ίδια ςυνεδρίαςη, η οποία πραγματοποιείται την πρϊτη Κυριακή μετά την υποβολή τησ 

παραίτηςησ, με τη διαδικαςία των προηγοφμενων παραγράφων, το ςυμβοφλιο προβαίνει, κατά 

περίπτωςη, ςτην εκλογή νζου προζδρου, αντιπροζδρου ή γραμματζα». 

4. Την Παρ.3 Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 3852/2010 - 

«Ο πρόεδροσ, ο αντιπρόεδροσ και ο γραμματζασ του δημοτικοφ ςυμβουλίου εκλζγοντα κατά τη 
ςυνεδρίαςη τησ παραγράφου 1, χωριςτά και με μυςτική ψηφοφορία, ςφμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικαςία: 
α) Πρϊτα καλοφνται οι δημοτικοί ςφμβουλοι που ανήκουν ςτην παράταξη του δημάρχου και 
εκλζγουν με μυςτική ψηφοφορία ζναν εξ αυτϊν ωσ προτεινόμενο για το αξίωμα του προζδρου του 
δημοτικοφ ςυμβουλίου. Υποψήφιοσ για το αξίωμα αυτό εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει την 
απόλυτη πλειοψηφία του ςυνόλου των μελϊν τησ παράταξησ. Εάν κανείσ από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ δεν ςυγκεντρϊςει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεφτερη αυτή ψηφοφορία δεν ςυγκεντρωθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία του ςυνόλου των μελϊν τησ παράταξησ ή υπάρξει ιςοψηφία, τότε διενεργείται και 
τρίτη ψηφοφορία μεταξφ των δφο επικρατζςτερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία 
εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει τη ςχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωςη ιςοψηφίασ 
γίνεται κλήρωςη. Την κλήρωςη διενεργεί ο προεδρεφων ςφμβουλοσ. 
β) Έπειτα καλοφνται οι δημοτικοί ςφμβουλοι που ανήκουν ςτην παράταξη τησ περίπτωςησ βϋ τησ 
παραγράφου 2 και εκλζγουν με μυςτική ψηφοφορία ζναν εξ αυτϊν ωσ προτεινόμενο για το αξίωμα 
του αντιπροζδρου του δημοτικοφ ςυμβουλίου, με την ίδια διαδικαςία. 
γ) Εν ςυνεχεία καλοφνται οι δημοτικοί ςφμβουλοι που ανήκουν ςτην παράταξη τησ περίπτωςησ γϋ 
τησ παραγράφου 2 και εκλζγουν με μυςτική ψηφοφορία ζναν εξ αυτϊν ωσ προτεινόμενο για το 
αξίωμα του γραμματζα του δημοτικοφ ςυμβουλίου, με την ίδια διαδικαςία. 
Στην περίπτωςη ενόσ μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιϊματα του προεδρείου του δημοτικοφ 
ςυμβουλίου, αυτόσ είναι ο υποψήφιοσ που προτείνεται από την παράταξη. 
Σε περίπτωςη που για οποιαδήποτε από τισ ανωτζρω θζςεισ δεν υπάρξει υποψηφιότητα 
προερχόμενη από την αντίςτοιχη παράταξη, τότε καλείται το ςφνολο του ςϊματοσ, προκειμζνου να 
εκλζξει μεταξφ του ςυνόλου των δημοτικϊν ςυμβοφλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα για το 
οποίο ελλείπει υποψήφιοσ, με την διαδικαςία τησ περίπτωςησ Αϋ. 
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δ) Μετά την εκλογή του προτεινόμενου υποψηφίου για καθζνα από τα αξιϊματα του προεδρείου 
του δημοτικοφ ςυμβουλίου, το δημοτικό ςυμβοφλιο καλείται να επικυρϊςει με ψηφοφορία την 
εκλογή του υποδειχθζντοσ υποψηφίου για κάθε αξίωμα. 
Ο υποδειχθείσ υποψήφιοσ για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι εκλζχθηκε, αν δεν υποβληθεί 
διαφορετική πρόταςη ή εάν καμία από τισ διαφορετικζσ προτάςεισ που τυχόν υποβληθοφν, 
ςφμφωνα με την παράγραφο 2, κατά τη μυςτική ψηφοφορία που διεξάγεται και ςτην οποία μετζχει 
και ο αρχικϊσ υποδειχθείσ υποψήφιοσ, δεν καταφζρει να ςυγκεντρϊςει τα δφο τρίτα (2/3) του 
ςυνολικοφ αριθμοφ των μελϊν του δημοτικοφ ςυμβουλίου». 
 

5. Ο προτεινόμενοσ για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ του Γραμματζα του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κα είναι 

από τθν παράταξθ που αναδείχκθκε τρίτθ ςε εκλογικι δφναμθ.  

Είναι θ παράταξθ του κ. Νικολάου Βουδοφρθ. 

 

Οι ςφμβουλοι τθσ παράταξθσ ακολοφκθςαν τθ διαδικαςία που αναλφκθκε. Μετά τθν ολοκλιρωςι 

τθσ ο Πρόεδροσ ανακοίνωςε τον υποψιφιο που εκλζχκθκε από τθν παράταξθ του κ. Βουδοφρθ  και 

ςυγκεκριμζνα τον κ. Νικόλαο Περρι του Γεωργίου.  

 

Στθ ςυνζχεια ενθμζρωςε, ότι αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία εκλογισ του προτεινόμενου 

υποψθφίου για Γραμματζα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρϊςει τθν 

εκλογι του υποδειχκζντοσ υποψθφίου και για το λόγο αυτό κάλεςε τα μζλθ των παρατάξεων να 

υποβάλλουν τυχόν διαφορετικζσ προτάςεισ. Παράλλθλα, γνωςτοποίθςε ότι θ εκλογι των 

προτεινόμενων υποψιφιων για κάκε αξίωμα επικυρϊνεται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, αν δεν 

υποβλθκεί διαφορετικι πρόταςθ ι εάν καμία από τισ διαφορετικζσ προτάςεισ που τυχόν 

υποβλθκοφν, κατά τθ μυςτικι ψθφοφορία που διεξάγεται και ςτθν οποία μετζχει και ο αρχικϊσ 

υποδειχκείσ υποψιφιοσ, δεν καταφζρει να ςυγκεντρϊςει τα δφο τρίτα (2/3) του ςυνολικοφ 

αρικμοφ των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 

 

Ακολοφκωσ, διαπίςτωςε ότι τζκθκε μία υποψθφιότθτα του κ. Νικολάου Περρι του Γεωργίου για τθ 

κζςθ του Γραμματζα του δθμοτικοφ ςυμβουλίου και ενθμζρωςε το ςϊμα ότι επικυρϊκθκε θ εκλογι 

του γραμματζα του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, κακϊσ για τθν κάλυψθ τθσ εν λόγω κζςθσ δεν 

υποβλικθκε νζα υποψθφιότθτα. 

 

Κατόπιν των ανωτζρω και μετά το πζρασ τθσ αναφερόμενθσ διαδικαςίασ διαπιςτώκθκε από τον 

Πρόεδρο ότι εκλζχκθκε για το υπόλοιπο τθσ πρώτθσ κθτείασ (12.9.2021 - 6.11.2021) Γραμματζασ 

του Δθμοτικοφ υμβουλίου, ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΡΗ του Γεωργίου.  

 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ.  74/2021 
Συντάχκθκε και υπογράφεται 

      O Πρόεδροσ     Τα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  

ΑΔΑ: 6Ο2ΚΩ9Π-ΜΩ7


		2021-09-15T10:37:03+0300
	Athens




