
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  142/2015 
 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 17ο πρακτικό της 26-07-2015 

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Κάσου 

 

 

 Θέμα : «Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και 

εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου». 

 

 

 Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 26 Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 

π.μ συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’αριθμ. 

2571/22-07-2015 πρόσκληση της πλειοψήφησασα Δημοτικής  Συμβούλου Μαρίας Μ. Μαλανδρή  

σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στην Δήμαρχο Κάσου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

 

   Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) μέλη, ήτοι: 

          

            Παρόντες:                                                                  Απόντες: 

1. Μαλανδρή Μαρία, μέλος  Δ.Σ       1. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

2. Περσελής Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος               

3. Δημητρίου Ευαγγελία, Γραμματέας        

4. Παμπαφίκος Γεώργιος, Μέλος  

5. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος     

6. Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος 

7. Δασκαλάκη Ιουλία, Μέλος 

8. Νικολάου Ιωάννης, Μέλος                     

8. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 

9. Κρητικός Νικήτας, Μέλος 

10.Μαστροπαύλος Νικόλαος, Μέλος 

11.Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος 

 

  Η Πλειοψηφήσασα Δημοτική Σύμβουλος κα. Μαρία Μ. Μαλανδρή αφού κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, ενημέρωσε ότι την 16η Ιουλίου 2015 με επιστολή του ο  κ. Νικόλαος  Συμσερίδης 

παραιτήθηκε από Δημοτικός Σύμβουλος και από Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι η 

Δήμαρχος κα Μαίρη Σορώτου Τσανάκη με την υπ αριθ. 91/20-07-2015 απόφασή της έκανε 

αποδεκτή  την παραίτηση του ως Δημοτικού Συμβούλου σύμφωνα με  το  άρθρο 54 παράγραφος 3 

του  Ν. 3852/2010  " Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικ ών ή 

τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον 

οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την επιδεχθεί". 

  Η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κάλεσε το Σώμα τυπικά να αποδεχθεί την παραίτηση του 

ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αφού σύμφωνα με  το  άρθρο 54 παράγραφος 4 του  Ν. 

3852/2010  " η  παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς 

τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν ", ιδιότητα η οποία 

σημειωτέον χάνεται από την στιγμή που παραιτείται από Δημοτικός Σύμβουλος. 
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  Αφού και τυπικά έγινε αποδεκτή από το Σώμα η παραίτηση του κ. Νικολάου Συμσερίδη από 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος επισήμανε ότι 

οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Συμσερίδη για την μέχρι σήμερα συμμετοχή και την 

συνεργασία του από τη θέση του Προέδρου αλλά και γενικά , παρόλο το φόρτο εργασίας σαν 

μοναδικός γιατρός στο νησί μας . 

   Ενημέρωσε επίσης ότι Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν  3852/2010 η Δήμαρχος προχώρησε στην 

αναπλήρωση μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου με τον κ. Ιωάννη Νικολάου και εξέθεσε ότι  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 3852/2010  είναι αναγκαία η λήψη απόφασης για 

την εκλογή νέου  Προέδρου . 

  Υποψήφιοι, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 

παράταξης της πλειοψηφίας. 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 .  

   Στην συνέχεια κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας να 

αποσυρθούν από την  αίθουσα, ώστε  οι σύμβουλοι της  πλειοψηφίας να αναδείξουν τον υποψήφιο 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

    Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της  παράταξης  της πλειοψηφίας 

και μετά την ολοκλήρωση της η προεδρεύων σύμβουλος αφού κάλεσε τους Συμβούλους της 

δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας να εισέρθουν στην αίθουσα ανακοίνωσε ότι με απόλυτη 

πλειοψηφία  (6 ψήφων σε σύνολο 6 ) του συνόλου των μελών της παράταξης υποψήφιος Πρόεδρος 

εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης  Νικολάου . 

  Η προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή Προέδρου  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 . 

 

  Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων από την προεδρεύοντα Σύμβουλο  σε σύνολο 12 ψηφοδελτίων  

καταμετρήθηκαν, 8  σταυροί προτίμησης  υπέρ  του  υποψήφιου  Πρόεδρου  και 4 λευκά , ως εκ τούτου 

διαπιστώνετε  εκλογή  προέδρου  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου από την  πρώτη ψηφοφορία. 

 

  Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από την 26η/07/2015  έως και  

την 5η /03/2017 ο κ. Ιωάννης Νικολάου.   

 

Η απόφαση πήρε α/α 142/2015. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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 Η Προοδεύουσα Δημοτική  Σύμβουλος     Τα Μέλη 

        Υπ:  Μαλανδρή Μαρία   Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

    Υπ: Νικολάου Ιωάννης 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία   

     Υπ: Παμπαφίκος Γεώργιος  

                                 Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

     Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

     Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 

   Υπ:  Παρλής Εμμανουήλ  

   Υπ:  Κρητικός Νικήτας   

   Υπ:  Μαστροπαύλος Νικόλαος 

   Υπ:  Ζάγορας Αντώνιος  

      

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Η Προεδρεύουσα ΔΣ Κάσου 

 

 

Μαρία Μ. Μαλανδρή 
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