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Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 01/2011, εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηελ Κπξηαθή 2 Ιαλνπαξίνπ 2011, ην νπνίν ζπγθιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ 
4056/21-12-2010 πξόζθιεζε ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη 
εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. 

 

Ο πξνεδξεύσλ ύκβνπινο θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ 
κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε δηεηία 2011- 2012, ζηελ εηδηθή 
απηή ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα πξνηαζεί ν Πξόεδξνο από ηνλ πιεηνςεθήζαληα 
ζπλδπαζκό, ν Αληηπξόεδξνο από ηε κείδνλνο παξάηαμε ηεο κεηνςεθίαο θαη ν 
Γξακκαηέαο από ηηο ινηπέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. Δπεηδή δελ πθίζηαληαη ινηπέο 
παξαηάμεηο κεηνςεθίαο ν Γξακκαηέαο ζα πξνηαζεί από ηνλ πιεηνςεθήζαληα 
ζπλδπαζκό.   Δπηζήκαλε δε, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/ 2010 νη 
Αληηδήκαξρνη δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη θάιεζε όινπο ηνπο πκβνύινπο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο 
πιεηνςεθίαο λα απνζπξζνύλ πξνο ην αξηζηεξό κέξνο ηεο αίζνπζαο, ώζηε λα αλαδείμνπλ 
ηνλ ππνςήθην Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Σαπηόρξνλα, θάιεζε ηα κέιε ηεο 
παξάηαμεο ηεο κεηνςεθίαο λα απνζπξζνύλ πξνο ην δεμί κέξνο ηεο αίζνπζαο θαη λα 
αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην Αληηπξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αθνινύζσο δε 
θάιεζε θαη πάιη ηα κειή ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο πιεηνςεθίαο λα απνζπξζνύλ  θαη 
λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Τπνςήθηνη από ηηο παξαηάμεηο, όπσο ελεκέξσζε ν Πξόεδξνο, ζα είλαη όζνη 
ζπγθεληξώζνπλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ αληίζηνηρσλ 
παξαηάμεσλ. Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε 
πιεηνςεθία, ηόηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη θαηά ηε δεύηεξε απηή 
ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ 
ζπλδπαζκνύ ή ππάξμεη ηζνςεθία, ηόηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ 
δύν επηθξαηέζηεξσλ ππνςήθησλ. Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη όπνηνο 
ζπγθεληξώζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. 

 

Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ηνπο πκβνύινπο ησλ παξαηάμεσλ ηεο 
πιεηνςεθίαο θαη κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ηα 
νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθιέρζεθαλ, ήηνη: ππνςήθηνο Πξόεδξνο ν θ. Ισάλλεο 
Μηρ. Αζπξάο, ππνςήθηνο Αληηπξόεδξνο ν θ. Ηιίαο Ι. Γαιαλάθεο, θαη ππνςήθηα 
Γξακκαηέαο ε θ. Μαξία Ι. Φξαγθνύιε. 

 

Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ 
Πξνεδξείνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ 
κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γηα όζνπο ππνςεθίνπο δελ επηηεπρζεί, λα 



αθνινπζήζεη δεύηεξε θαη ηέινο ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα εθιεγνύλ κε 
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν.  

 

Γηα ην απηό θάιεζε ηνπο πκβνύινπο ςεθίζνπλ γηα ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ. Μεηά ηελ απνζθξαγίζεη ηνλ θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ 
πξνεδξεύνληα ύκβνπιν, 10 ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηνλ ππνςήθην Πξόεδξν θ. Ισάλλε 
Μηρ. Αζπξά, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αθνινύζσο, κεηά ηελ απνζθξαγίζεη ηνλ θαθέισλ 
θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ πξνεδξεύνληα ύκβνπιν, 10 ζηαπξνί πξνηίκεζεο γηα ηνλ 
ππνςήθην Αληηπξόεδξν θ. Ηιία Ι. Γαιαλάθε, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία 
ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Σέινο, κεηά ηελ απνζθξαγίζεη ηνλ 
θαθέισλ θαηακεηξήζεθαλ από ηνλ πξνεδξεύνληα ύκβνπιν, 10 ζηαπξνί πξνηίκεζεο 
γηα ηελ ππνςήθηα Γξακκαηέα θ. Μαξία Ι. Φξαγθνύιε, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε 
πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Υξέε Δηδηθνύ 
Γξακκαηέα  αλαηίζεληαη ζηνλ Γξακκαηέα Γήκνπ Κάζνπ Βαζίιεην Γ. Βηληηάδε.  

 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξνεδξεύνληα 
ύκβνπιν όηη εθιέρζεθαλ γηα ηε δηεηία 2011-2012 Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ν θ. Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν θ. Ηιίαο Ι. 
Γαιαλάθεο, Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε θ. Μαξία Ι. Φξαγθνύιε. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο 12:30 κκ . 

 

 

Ο Πρόεδρος   Η Γραμμαηέας  Τα Μέλη Δ.Σ.  

Τπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο Τπ: Μαξία Ι. Φξαγθνύιε Τπ: Μνλδάλνο Α. Ισάλλεο 

        Τπ: Μαιαλδξήο Ι. Μελάο 

Ο Ανηιπρόεδρος       Τπ: Κνπξηαληάθεο Δκκ. Γεώξγηνο 

Τπ: Ηιίαο Ι. Γαιαλάθεο     Τπ: Μελάο Μ. Κσλζηαληίλνο  

        Τπ: Ιεξνκόλαρνο Β. Μελάο  

Τπ: νθίιιαο Ι. Δκκαλνπήι   

                   Τπ: Μαλνύζνο . Δκκαλνπήι 
 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ 

 Ο Γήκαξρνο Κάζνπ 
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