
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Απόσπασμα
 από το πρακτικό της υπ. αριθ. 2/2022 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αίγινας.

Στην Αίγινα σήμερα την 09η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα
11:00΄  π.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αίγινας  συνήλθε  σε  ειδική  δημόσια
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αίγινας  που
βρίσκεται  επί  των  οδών  Αγίας  Παρασκευής  και  Μεριστού  στην  πόλη  της  Αίγινας,
τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων ως προς την καταλληλόλητα του
χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λπ., ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
168/05.1.2022  έγγραφη  πρόσκληση  του  συμβούλου  του  συνδυασμού  του  εκλεγέντος
δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κ. Γεώργιου Σκαλτσιώτη, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. Ιωάννη Ζορμπά, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη
συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 21 μέλη, ήτοι:
  
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σκαλτσιώτης Γεώργιος                     1. Πάλλης Στυλιανός 
2. Μούρτζης Αντώνιος                         2. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη 
3. Καραγιάννης Δημήτριος                 3. Πούντος Νικόλαος                 
4. Πτερούδης Νικόλαος                       4. Γαλάνης Γρηγόριος                    
5. Θεριανός Στυλιανός                         5. Μπαρμπέρης Ευάγγελος              
6. Γκαρής Μάριος                                  6. Λαμπαδάριος Στυλιανός          
7. Κουκούλη Μαρία                                                
8. Μούρτζης Δημήτριος
9. Μούρτζης Γεώργιος
10. Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος  
11. Μαρμαρινός Σταμάτης
12. Βατικιώτης Δημήτριος
13. Μαρματρινός Παναγιώτης
14. Κουκούλης Παναγιώτης  
15. Λογοθέτης Εμμανουήλ
16. Λεούσης Νεκτάριος
17. Δούκας Σωκράτης
18. Τζίτζης Φίλιππος  
19. Μεθενίτης Παντελεήμων
20. Ντελής Αντώνιος
21. Ηλίας Παναγιώτης
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Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 ν. 3852/2010)

Ο προεδρεύων σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των
πρακτικών της εκλογής στον κ. Αθανάσιο Λορέντζος, με βαθμό Α΄ του Δήμου.

Ακολούθως, ο προεδρεύων σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τα
μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. Ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο
πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη
που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη που
αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη.

Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη

Ο  προεδρεύων  σύμβουλος  κάλεσε  τους  συμβούλους  της  δημοτικής  παράταξης του
δημάρχου να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον
υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64,
παρ. 2 του ν. 3852/2010. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε
δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και
να  αναδείξουν  τον  υποψήφιο  αντιπρόεδρο  του δημοτικού συμβουλίου με την ίδια
διαδικασία. Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική
δύναμη να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο
γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία.

Μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών, ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα εξής:
Από την παράταξη του δημάρχου αναδείχθηκε,  ομόφωνα, ως υποψήφιος για τη θέση
προέδρου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πτερούδης Νικόλαος.
Από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη αναδείχθηκε, ομόφωνα, ως υποψήφιος για
τη θέση   αντιπροέδρου   του   δημοτικού   συμβουλίου,   ο   δημοτικός   σύμβουλος   κ.
Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος. 
Από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη δεν υπήρξε υπόδειξη υποψηφίου για τη θέση
του Γραμματέα. Για το λόγο αυτό ο προεδρεύων κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
προκειμένου  να  εκλέξουν  με  μυστική  ψηφοφορία  μεταξύ  του  συνόλου  των  δημοτικών
συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο δεν κατατέθηκε υποψηφιότητα.
Κατά την μυστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε εκλέχθηκε για το αξίωμα του υποψήφιου
γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Θεριανός Στυλιανός, λαμβάνοντας 9 θετικές
ψήφους, ενώ ευρέθησαν και 12 λευκά ψηφοδέλτια.   
 

Β’ φάση: επικύρωση εκλογής από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου

Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε κατόπιν ότι, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία
εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει με
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μυστική ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για κάθε αξίωμα που αναδείχθηκε κατά
την πρώτη φάση της διαδικασίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπάρχει η δυνατότητα,
στη δεύτερη αυτή φάση, να υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα, πέραν αυτής που έχει ήδη
προκύψει κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η εκλογή
των υποψήφιων για κάθε αξίωμα που προέκυψαν από την πρώτη φάση επικυρώνεται από
το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί στη δεύτερη φάση άλλη υποψηφιότητα ή εάν
καμία από τις υποψηφιότητες που τυχόν υποβληθούν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα
δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κατά τη
μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικά αναδειχθείς
υποψήφιος ή υποψήφια. Για το λόγο αυτό, κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να
υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις υποψηφιότητας.

Δεδομένου  ότι  δεν  υπήρξε διαφορετική πρόταση για το αξίωμα του προέδρου, ο
προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος, κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να επικυρώσουν, με
μυστική  ψηφοφορία,  την  εκλογή  του  υποψήφιου προέδρου κ. Πτερούδη Νικόλαου, ο
οποίος έλαβε 8 θετικές ψήφους, ενώ ευρέθησαν 2  άκυρα  και 11 λευκά ψηφοδέλτια.
Επομένως,  ο  ανωτέρω  δημοτικός  σύμβουλος  εξελέγη πρόεδρος του  δημοτικού
Συμβουλίου. 

Στη συνέχεια ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε διαφορετική
πρόταση για το αξίωμα του αντιπροέδρου,  κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου  να
επικυρώσουν,  με  μυστική  ψηφοφορία,  την  εκλογή  του  υποψήφιου αντιπροέδρου κ.
Μαυροθαλασσίτη Χρυσόστομου, ο οποίος έλαβε 12 θετικές ψήφους, ενώ ευρέθησαν και 9
λευκά ψηφοδέλτια. Επομένως, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος εξελέγη αντιπρόεδρος
του δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε διαφορετική
πρόταση για το αξίωμα του γραμματέα, κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να επικυρώσουν,
με μυστική ψηφοφορία, την εκλογή του υποψήφιου γραμματέα κ. Θεριανού Στυλιανού, ο
οποίος έλαβε 9  θετικές ψήφους, ενώ ευρέθησαν 1  άκυρο και 11 λευκά ψηφοδέλτια.
Επομένως,  ο  ως  άνω  δημοτικός  σύμβουλος  εξελέγη  γραμματέας  του δημοτικού
συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ανακοινώθηκε
από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Πτερούδης

Αντιπρόεδρος: Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης

Γραμματέας: Στυλιανός Θεριανός
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Μετά  την  εκλογή  του  Προεδρείου  απεχώρησε  της  έδρας  ο  Προεδρεύων  Σύμβουλος  κ.
Γεώργιος  Σκαλτσιώτης  και  την  θέση  του  έλαβε  ο  νεοεκλεγείς  Πρόεδρος  κ.  Νικόλαος
Πτερούδης μετά του νεοεκλεγέντος Γραμματέα κ. Στυλιανού θεριανού.

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται. 

Ακριβές απόσπασμα
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

Γεώργιος Σκαλτσιώτης

ΑΔΑ: 6ΧΥΓΩ68-76Χ


	Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη
	Β’ φάση: επικύρωση εκλογής από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου

		2022-01-13T12:32:09+0200
	Athens




