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ΑΔΑ: ΩΔΖ2Ω9Π-ΜΓΘ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ 01θσ/ 09.01.2022 Ειδικισ υνεδρίαςθσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 01/2022
Θζμα : Εκλογι μελών του Προεδρείου του Δθμοτικοφ υμβουλίου (Προζδρου, Αντιπροζδρου
και Γραμματζα), με κθτεία από 09-01-2022 ζωσ 31-12-2023.
την Αίθουςα πολλαπλϊν χρήςεων του Δημοτικοφ χολείου Βζλου ςτην Κοινότητα Βζλου ςήμερα
την 09θ του μηνόσ Ιανουαρίου ζτουσ 2022 ημζρα Κυριακή και ϊρα 11.30 π.μ. ςυνήλθε ςε ειδική
ςυνεδρίαςη το Δημοτικό υμβοφλιο, φςτερα από την με αριθ. πρωτ. 54/05.01.2022 ζγγραφη
πρόςκληςη του υμβοφλου τησ πλειοψηφίασ που ςυγκζντρωςε τισ περιςςότερεσ ψήφουσ κ.
Δημητριου Σριανταφφλλου, που επιδόθηκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρθρο 67,
όπωσ αυτό αντικαταςτάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 ςτουσ Δημοτικοφσ υμβοφλουσ
καθϊσ και ςτο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζθηκε.
Ακολοφθωσ διαπιςτϊθηκε η φπαρξη τησ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν
παραβρζθηκαν παρόντα είκοςι τρία (23) μζλη 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. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
11. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
12. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ, Προςήλθε ςτο 2ο θζμα
(ψηφοφορία για την εκλογή μελϊν Οικονομικήσ Επιτροπήσ)
13. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
14. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου
15. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
16. Πανταηισ Παναγιώτθσ
17. Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ
18. Κατςιφώλθσ Παν/τθσ
19. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
20. Περρισ Νικόλαοσ
21. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
22. Λιάκοσ Μιχαιλ
23. Μπιτςάκου Αςπαςία

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΣΕ
Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
Δθμθτρίου Μαρία
Καραφωτιάσ Γεώργιοσ
Καμπίτθσ Γεώργιοσ

δεν προςήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα
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Καθήκοντα ειδικοφ Γραμματζα ανατζθηκαν ςτην υπάλληλο του Δήμου Ν. Μελίκογλου.
Ο Προεδρεφων φμβουλοσ ειςηγήθηκε το 1ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ «Εκλογι μελών του
Προεδρείου του Δθμοτικοφ υμβουλίου (Προζδρου, Αντιπροζδρου και Γραμματζα), με κθτεία
από 09-01-2022 ζωσ 31-12-2023» και ενημζρωςε το Δημοτικό υμβοφλιο ότι ο Πρόεδροσ εκλζγεται
από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδροσ από την παράταξη που αναδείχθηκε δεφτερη ςε
εκλογική δφναμη και ο γραμματζασ από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη ςε εκλογική δφναμη.
τη ςυνζχεια ο Προεδρεφων φμβουλοσ κάλεςε τουσ υμβοφλουσ τησ δημοτικήσ παράταξησ του
Δημάρχου να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικοφ υμβουλίου, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Σαυτόχρονα, κάλεςε τα μζλη τησ παράταξησ που
αναδείχθηκε δεφτερη ςε εκλογική δφναμη να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του
Δημοτικοφ υμβουλίου με την ίδια διαδικαςία. Σζλοσ κάλεςε τα μζλη τησ παράταξησ που
αναδείχθηκε τρίτη ςε εκλογική δφναμη να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματζα του Δημοτικοφ
υμβουλίου με την ίδια διαδικαςία.
Από την παράταξη του Δημάρχου αναδείχθηκε ομόφωνα ωσ μοναδικόσ υποψήφιοσ για τη θζςη του
Προζδρου ο Δημοτικόσ φμβουλοσ κ. Βαςίλειοσ Σρωγάδησ.
Από τη δεφτερη ςε εκλογική δφναμη παράταξη αναδείχθηκε ομόφωνα ωσ μοναδικόσ υποψήφιοσ
για τη θζςη του Αντιπροζδρου ο Δημοτικόσ φμβουλοσ κ. Αθανάςιοσ Μανάβησ του Δημητρίου.
Από την τρίτη ςε εκλογική δφναμη παράταξη αναδείχθηκε ομόφωνα ωσ μοναδικόσ υποψήφιοσ για
τη θζςη του Γραμματζα του Δημοτικοφ υμβουλίου ο κ. Νικόλαοσ Περρήσ.
Επίςησ ζθεςε υπόψη των μελϊν του ϊματοσ την εγκφκλιο 933/ΑΠ 96605/29-12-2021 του
Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςφμφωνα με την οποία ςε περίπτωςη που υποβάλλεται μία μόνο
υποψηφιότητα για κάποιο από τα αξιϊματα του προεδρείου, η υποψηφιότητα αυτή προάγεται ςτο
δεφτερο ςτάδιο τησ διαδικαςίασ χωρίσ να προηγείται ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία.
τη ςυνζχεια κάλεςε τα μζλη του υμβουλίου να επικυρϊςουν με μυςτική ψηφοφορία, την εκλογή
των υποψηφίων.
Ακολοφθηςε μυςτική ψηφοφορία με τα κάτωθι αποτελζςματα :
ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΡΩΓΑΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ –Τποψήφιοσ Πρόεδροσ,
ευρζθηςαν είκοςι δυο (22) ζγκυρα ψηφοδζλτια,
ζλαβε είκοςι (20) ψήφουσ και 2 λευκά.
ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΑΝΑΒΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ – Τποψήφιοσ Αντιπρόεδροσ,
ευρζθηςαν είκοςι δυο (22) ζγκυρα ψηφοδζλτια,
ζλαβε είκοςι δυο (22) ψήφουσ.
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ – Τποψήφιοσ Γραμματζασ,
ευρζθηςαν είκοςι δυο (22) ζγκυρα ψηφοδζλτια,
ζλαβε είκοςι ζναν (21) ψήφουσ και ζνα (1) λευκό.
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Κατόπιν των ανωτζρω το Δθμοτικό υμβοφλιο εκλζγει ωσ μζλθ του Προεδρείου του
Δθμοτικοφ υμβουλίου, με κθτεία από 09-01-2022 ζωσ 31-12-2023, τουσ κάτωκι :

ΠΡΟΕΔΡΟ : ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΡΩΓΑΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ : ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΑΝΑΒΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ : ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ

Η παροφςα απόφαςη πήρε αφξ. αριθ. 01/2022
υντάχθηκε και υπογράφεται
O Προεδρεφων
Δημήτριοσ Σριανταφφλλου

Σα Μζλη

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΡΩΓΑΔΗ
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