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                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2017         
                                                                                                
Αριθ. Απόφασης:118/2017                      ΑΔΑ: 78Σ9ΩΨΑ-Υ9Ε                                                  
      
ΘΕΜΑ: «Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων»   

 

      Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (5η) του μηνός  Μαρτίου του έτους 2017 

ημέρα  Κυριακή    και ώρα 11.00 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.8018/28-2-2017 

έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους κ. Γεωργίου Μπαλάγκα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Χρήστου Κ. Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον 

Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση κ. Γεώργιο Μπαλάγκα, πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 31 μέλη και ονομαστικά οι: 

     Π α ρ ό ν τ ε ς  

1. Μπαλάγκας Γεώργιος  

2. Πατήλας Κωνσταντίνος  

3. Παπάζογλου Χαράλαμπος  

4. Τράμπας Κωνσταντίνος  

5. Πανέτας Γεώργιος   

6. Πετανίτης Δημήτριος  

7. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος  

8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ  

9. Καραγεώργος Γεώργιος  

10. Ζέρβας Κωνσταντίνος  

11. Γραμματικού-Παπατσίμπα Θεανώ  

12. Σιαφάκας Χριστόφορος  

13. Λιλής Γεώργιος  

14. Λιόντος Νικόλαος  

15. Σφήκας Δημήτριος  

16. Μιλτιάδους  Γεώργιος   

 

17. Λώλος Ανδρέας  

18. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία  

19. Βλάχος Μιχαήλ  

20. Στασινός Παύλος  

21. Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος   

22. Κοσμάς Ηλίας  

23. Ντέμσια Αικατερίνη  

24. Ζυγουβέλης  Παναγιώτης  

25. Παπαλέξης Ιωάννης  

26. Βασιλάκη-Μητρογεώργου 

Βικτωρία  

27. Βλάρας Γρηγόριος  

28. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα  

29. Παπακίτσος Στέφανος  

30. Ξυλογιάννης Άγγελος  

31. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος  

 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Νταλάκας Δημήτριος και Κατσαντούλα 

Αναστασία  

Ο προεδρεύων Σύμβουλος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης αφού ανέθεσε 

καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Θεόδωρο Ντέμσια, κάλεσε το 

Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειονοψηφήσαντα 

συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας 

από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους Συμβούλους 

της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος 
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μειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα 

μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο 

Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν θέλησαν να αναδείξουν Γραμματέα. 

Ο Προεδρεύων κάλεσε την παράταξη της πλειοψηφίας να αναδείξει Γραμματέα. 

Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι 

συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων 

παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή 

ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 

συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο 

επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει 

τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 

Ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της 

πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο προεδρεύων σύμβουλος 

ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 

υποψήφιος Πρόεδρος ο κ Κωνσταντίνος Πατήλας, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Ζυγουβέλης 

Παναγιώτης,  και υποψήφια Γραμματέας η κ. Θεανώ Γραμματικού- Παπατσίμπα. 

Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών 

του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει 

δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα 

διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 

Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 

δεκαπέντε (15) σταυροί προτίμησης υπέρ, δεκατρία (13) Λευκά και τρία (3) ψηφοδέλτια Άκυρα, 

χωρίς ο υποψήφιος κ. Πατήλας να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία. 

Ο  προεδρεύων κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν  εκ νέου για την εκλογή του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 

δεκαπέντε (15) σταυροί προτίμησης δώδεκα (12) Λευκά και τέσσερα ψηφοδέλτια Άκυρα, χωρίς 

να συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία. 

   Ο  προεδρεύων κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν  για 3η φορά για την εκλογή του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και επεσήμανε ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος θα πρέπει  για 

να εκλεγεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 

δεκατέσσερις (14) σταυροί προτίμησης υπέρ, έντεκα (11) Λευκά και έξι (6) ψηφοδέλτια Άκυρα, 

χωρίς να συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία. 

   Μετά και την Τρίτη ψηφοφορία, ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε την λήξη της 

συνεδρίασης  και την επανάληψη της διαδικασίας  για την Εκλογή του Προεδρείου Δημοτικού 

Συμβουλίου Αρταίων, την επόμενη Κυριακή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010, χωρίς να συνεχιστούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη των  υπόλοιπων μελών  

του Προεδρείου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.118/2017 

 

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ. 
 

Γεώργιος Μπαλάγκας  


