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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 5/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο .-

Εκλογή Γραμματέα δημοτικού συμβουλίου λόγω παραίτησης
δημοτικού συμβούλου

Αριθμός Απόφασης 58/2011
Σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.4312/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ξαφάρας Χρήστος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Σμυρλής Βασίλειος
21. Συρακούλης Γεώργιος
23. Τσαγκάλης Αντώνιος
25. Τσιτσές Δημήτριο

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
14. Μπελιάς Αντώνιος
16. Πατσάς Κυριάκος
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Συμούλης Θωμάς
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαλάρης Γεώργιος

2. Καλαγιάς Γρηγόριος
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο
(22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αλβίζος Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπελιάς Αθανάσιος
9. Μπαράκος Γεώργιος
11. Παπαδημητρίου Νίκος
13. Περπερής Ευάγγελος
15. Πραντζίδης Δημήτριος
17. Ριζάκης Δημήτριος

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Ζιούλη Αναστασία
6. Λάμπρου Ευάγγελος
8. Μπουρντένας Γρηγόριος
10. Οικονόμου Στέλιος
12. Πατσαβούρας Ιωάννης
14. Πατσιαβούδης Στέργιος
16. Ράντζος Νικόλαος
18. Χριστοδούλου Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γούλης Δημήτριος
3. Πλατής Βασίλειος

2. Κοσμάς Νικόλαος
4. Χαλάτσης Αντώνιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο .-

Εκλογή Γραμματέα δημοτικού συμβουλίου λόγω παραίτησης
δημοτικού συμβούλου

Αριθμός Απόφασης 58/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Σουλιώτης Θεόδωρος και είπε τα εξής:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος του επιλαχόντος συνδυασμού «Νέοι Ορίζοντες» κ.
Ζέϊκος Γεώργιος με την από 22/2/2011 αίτησή του υπέβαλλε την παραίτησή του από
την θέση του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Αγιάς.
Η παραπάνω αίτηση παραίτησης έγινε δεκτή με την αριθμ.39/2011 απόφαση του
Δημάρχου Αγιάς, κ. Αντωνίου Γκουντάρα και η οποία μας κοινοποιήθηκε με το
αριθμ.πρωτ.2511/28-2-2011 έγγραφο του Δήμου μας, ώστε να ενεργήσουμε ανάλογα.
Ο παραιτηθείς δημοτικός σύμβουλος με την αριθμ.1/2011 απόφαση του
δημοτικού συμβούλου είχε εκλεγεί στο αξίωμα του Γραμματέα του Προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αγιάς.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούμαστε να προβούμε στην εκλογή νέου Γραμματέα
με τη διαδικασία που ορίζεται με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 και έχει ως εξής:
«Ο υποψήφιος Γραμματέας προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
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Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών των παραπάνω παρατάξεων.
Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία, 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 σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού
συμβουλίου.
Στην συνέχεια θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία όπου θα αναδειχθεί ο υποψήφιος για
το αξίωμα του Γραμματέας
Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Γραμματέα 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, 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 Πρόεδρος κάλεσε τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας να
προτείνουν υποψηφιότητες.
Στο κάλεσμα του Προέδρου κατατέθηκε μία ( 1 ) υποψηφιότητα για το αξίωμα
του Γραμματέα, αυτή του δημοτικού συμβούλου της παράταξης της ελάσσονος
μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» κ. Σιμούλη Θωμά.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών των λοιπών παρατάξεων της
μειοψηφίας, όπου ο προταθείς για την υποψηφιότητα του Γραμματέα κ. Σιμούλης
Θωμάς, έλαβε, δύο (2) ψήφους υπέρ και ένα (1) λευκό από το σύνολο των τριών
δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια διεξήχθη μυστική ψηφοφορία επί του συνόλου των μελών του
δημοτικού συμβουλίου, στην οποία ο υποψήφιος για το Αξίωμα του Γραμματέα κ.
Σιμούλης Θωμάς, συγκέντρωσε συνολικά είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ και ένα
(1) λευκό.
Μετά την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα, στο Αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέγεται ο
δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» κ.
Σιμούλης Θωμάς, καθότι συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σουλιώτης Θεόδωρος

