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ΑΔΑ: ΩΖΤΞΩ9Π-Ψ2Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ 18θσ/ 19.09.2021 Ζκτακτθσ Ειδικισ υνεδρίαςθσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 75/2021
Θζμα : Επικφρωςθ τθσ εκλογισ γραμματζα του Δθμοτικοφ υμβουλίου.
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα
τθν 19θ του μθνόσ επτεμβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Κυριακι και ϊρα 17.45 ςυνιλκε ςε ειδικι
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 7189/16.09.2021
ζγγραφθ πρόςκλθςθ του υμβοφλου τθσ πλειοψθφίασ που ςυγκζντρωςε τισ περιςςότερεσ ψιφουσ
κ. Δθμθτριου Σριανταφφλλου, 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
υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε και θ
πρόςκλθςθ δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν
παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι τρία (23) μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
2. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ
4. Σριανταφφλλου Κων/νοσ
5. Δαλθβίγκασ Γεώργιοσ
6. Καλλίρθ Μαρία
7. Ρόηοσ Νικόλαοσ
8. δράλθσ Μιχαιλ
9. ιάχοσ Ανδρζασ
10. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
11. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
12. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ
13. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
14. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου
15. Δθμθτρίου Μαρία
16. Πανταηισ Παναγιώτθσ
17. Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ
18. Κατςιφώλθσ Παν/τθσ
19. Καραφωτιάσ Γεώργιοσ
20. Περρισ Νικόλαοσ
21. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
22. Λιάκοσ Μιχαιλ
23. Καμπίτθσ Γεώργιοσ

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΣΕ
Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
Μπιτςάκου Αςπαςία

δεν προςιλκαν αν
και κλικθκαν νόμιμα
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Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Προεδρεφων ειςθγικθκε το μοναδικό κζμα τθσ ζκτακτθσ ειδικισ ςυνεδρίαςθσ «Επικφρωςθ τθσ
εκλογισ γραμματζα του Δθμοτικοφ υμβουλίου» και ηιτθςε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον
προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ επικφρωςθ τθσ εκλογισ του Γραμματζα του Δθμοτικοφ υμβουλίου
με ςχετικι απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου (74/2021).
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αποδζχκθκε ομόφωνα τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ κρίνοντάσ το ωσ
κατεπείγον.
τθ ςυνζχεια ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 74/2021 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου με
κζμα «Εκλογι γραμματζα Δθμοτικοφ υμβουλίου λόγω ανεξαρτθτοποίθςθσ» και ενθμζρωςε τα
μζλθ για το Βϋ ςτάδιο – επικφρωςθ εκλογισ από το Δθμοτικό υμβοφλιο και κάλεςε τα μζλθ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου να εκλζξουν με μυςτικι ψθφοφορία τον Γραμματζα του Δθμοτικοφ
υμβουλίου για τθ χρονικι περίοδο ζωσ 06-11-2021, υπενκυμίηοντασ ότι ο υποψιφιοσ για το εν
λόγω αξίωμα και ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 74/2021 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου είναι ο
κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΡΗ.
Ξεκίνθςε θ μυςτικι ψθφοφορία με ψθφοδζλτια και μετά το πζρασ τθσ ψθφοφορίασ
αποςφραγίςκθκε θ κάλπθ, απαρικμικθκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρζκθςαν είκοςι τρείσ (23) όςοι
και οι ψθφίςαντεσ.
Μετά τθν διαλογι των ψιφων προζκυψε το ακόλουκο αποτζλεςμα:
- Ο κ. Νικόλαοσ Περρισ ζλαβε είκοςι μία (21) ψιφουσ,
- Ζνα (1) λευκό,
- Ζνασ (1) κενόσ φάκελοσ (άκυρθ ψιφοσ),

Κατόπιν των ανωτζρω το Δθμοτικό υμβοφλιο εκλζγει για τθ χρονικι περίοδο ζωσ 6.11.2021 για
Γραμματζα του Δθμοτικοφ υμβουλίου τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΡΗ του Γεωργίου.

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 75/2021
υντάχκθκε και υπογράφεται
O Πρόεδροσ

Σα Μζλθ
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο Προεδρεφων

Δθμιτριοσ Σριανταφφλλου
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