
1  

 

 

 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 

 
Α ρ ι θ.  Σ σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 2/9-1-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 3/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 2ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ  «Πρακηικό εκλογής Προεδρείοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ» 
                    

     ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 9ε ηνπ κελόο Θαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα  

Κπξηαθή  θαη ώξα 11.00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε εηδηθή 

ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση:87/5-1-2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

πιεηνςεθνύληνο ζπκβνύινπ ηνπ Κνξσλίδε Παύινπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Δεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Δήκαξρν.  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

δέθα νθηώ (18) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ελληά  (9) κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

1 Ρόδε νπιηάλα 1 Δεκόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

2 Σνξνπλίδεο Θσάλλεο 2 Λεσλάθεο Λεσλίδαο 

3 Νηθνιάνπ Λεσλίδαο 3 Ζαπξίδεο Επζηάζηνο 

4 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 4 Λαδαξίδεο Θενιόγνο 

5 Δήκνπ Θσάλλεο 5 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

6 Ζιαηίληζεο Αληώληνο 6 Ρόδε νπιηάλα 

7 Θληδέο Νηθόιανο 7 Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο 

8 Θσαλλίδνπ Μαξία 8 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 

9 Κνζκίδεο Παλαγηώηεο 9 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 

10 Κνξσλίδεο Παύινο   

11 Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

12 Μαπξνθξύδεο Κπξηάθνο   

13 Λνύγγνο Ζήζεο   

14 Παλαγησηίδεο Θσζήθ   

15 αββίδεο Παλαγηώηεο   

16 παλίδεο Επζύκηνο   

17 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

18 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

 

   

 

   

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε ν Δήκαξρνο θ. Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πνπ θιήζεθε λόκηκα. 

    Ο πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο αλέζεζε θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ ηεο εθινγήο  ζηελ θ. Κνζκίδνπ Όιγα ππάιιειν ηνπ δήκνπ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία κε ηελ παξνπζία δέθα νθηώ (18) κειώλ από ζπλνιηθά 27 

κέιε, ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, θαιώληαο ηα κέιε 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ λα πξνβνύλ ζηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ 
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δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 09.01.2022 έσο 31.12.2023, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3852/2010. 

ηε ζπλέρεηα, ελεκέξσζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην όηη ν πξόεδξνο εθιέγεηαη από ηελ 

παξάηαμε ηνπ δεκάξρνπ, ν αληηπξόεδξνο από ηελ παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε δεύηεξε ζε 

εθινγηθή δύλακε θαη ν γξακκαηέαο από ηελ παξάηαμε πνπ αλαδείρζεθε ηξίηε ζε εθινγηθή 

δύλακε. 

Ο πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ 

δεκάξρνπ λα απνζπξζνύλ ώζηε λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 2 ηνπ λ. 3852/2010. 

Σαπηόρξνλα, θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο πνπ αλαδείρζεθε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε 

λα απνζπξζνύλ  θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην αληηπξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Σέινο, θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο πνπ αλαδείρζεθε ηξίηε ζε 

εθινγηθή δύλακε λα απνζπξζνύλ  θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην γξακκαηέα ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Μεηά ην πέξαο ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο αλαθνίλσζε ηα 

εμήο: 

Από ηελ παξάηαμε ηνπ δεκάξρνπ πξνηάζεθε σο κνλαδηθόο ππνςήθηνο γηα ηε ζέζε 

πξνέδξνπ ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Μαπξνθξύδεο Κπξηάθνο. 

   Από ηε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε παξάηαμε πξνηάζεθε σο κνλαδηθόο  ππνςήθηνο γηα 

ηε ζέζε αληηπξνέδξνπ ηνπ   δεκνηηθνύ  ζπκβνπιίνπ,   ν   δεκνηηθόο   ζύκβνπινο  θ. 

παλίδεο Επζύκηνο. 

 Από ηελ ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε παξάηαμε πξνηάζεθε νκόθσλα σο κνλαδηθόο 

ππνςήθηνο γηα ηε ζέζε ηνπ γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ν θ.Κνζκίδεο 

Παλαγηώηεο. 

Ο πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο ελεκέξσζε θαηόπηλ όηη, αθνύ νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία 

εθινγήο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ππνςεθίνπ γηα θαζέλα από ηα αμηώκαηα ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ην ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαιείηαη λα επηθπξώζεη κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία ηελ εθινγή ηνπ ππνςεθίνπ γηα θάζε αμίσκα πνπ αλαδείρζεθε θαηά ηελ 

πξώηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, γλσζηνπνίεζε όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, ζηε 

δεύηεξε απηή θάζε, λα ππνβιεζεί άιιε ππνςεθηόηεηα, πέξαλ απηήο πνπ έρεη ήδε 

πξνθύςεη θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ην ιόγν απηό, θάιεζε ηα κέιε 

ησλ παξαηάμεσλ λα ππνβάιινπλ ηπρόλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο ππνςεθηόηεηαο. 

Αθνινύζσο, ν πξνεδξεύσλ δεκνηηθόο ζύκβνπινο, δεδνκέλνπ όηη δελ ππήξμε 

δηαθνξεηηθή πξόηαζε γηα ην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ, θάιεζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ λα 

επηθπξώζνπλ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηελ εθινγή ηνπ ππνςήθηνπ πξνέδξνπ. Η δεκνηηθή 

ζύκβνπινο Θσαλλίδνπ Μαξία δήισζε όηη απέρεη από ηε ςεθνθνξία. Ο ππνςήθηνο θ. 

Μαπξνθξύδεο  έιαβε 10  ςήθνπο, ελώ επξέζεζαλ θαη επηά (7) ιεπθά ςεθνδέιηηα. 

Επνκέλσο, ν αλσηέξσ δεκνηηθόο ζύκβνπινο εμειέγε πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 
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Έπεηηα, ν πξνεδξεύσλ δεκνηηθόο ζύκβνπινο, δεδνκέλνπ όηη δελ ππήξμε δηαθνξεηηθή 

πξόηαζε γηα ην αμίσκα ηνπ αληηπξνέδξνπ, θάιεζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ λα 

επηθπξώζνπλ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηελ εθινγή ηνπ ππνςήθηνπ αληηπξνέδξνπ. Η 

δεκνηηθή ζύκβνπινο Θσαλλίδνπ Μαξία δήισζε όηη απέρεη από ηε ςεθνθνξία. Ο 

ππνςήθηνο θ. παλίδεο Επζύκηνο έιαβε έλδεθα (11)  ςήθνπο, ελώ επξέζεζαλ θαη έμη (6) 

ιεπθά ςεθνδέιηηα. Επνκέλσο, ν αλσηέξσ δεκνηηθόο ζύκβνπινο εμειέγε αληηπξόεδξνο 

ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Σέινο, ν πξνεδξεύσλ δεκνηηθόο ζύκβνπινο, δεδνκέλνπ όηη δελ ππήξμε δηαθνξεηηθή 

πξόηαζε γηα ην αμίσκα ηνπ γξακκαηέα, θάιεζε ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ λα επηθπξώζνπλ, 

κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηελ εθινγή ηνπ ππνςήθηνπ γξακκαηέα. Η δεκνηηθή ζύκβνπινο 

Θσαλλίδνπ Μαξία δήισζε όηη απέρεη από ηε ςεθνθνξία. Ο ππνςήθηνο θ. Κνζκίδεο 

Παλαγηώηεο έιαβε έλδεθα (11) ςήθνπο, ελώ επξέζεζαλ θαη έμη (6) ιεπθά ςεθνδέιηηα. 

Επνκέλσο, ν σο άλσ δεκνηηθόο ζύκβνπινο εμειέγε γξακκαηέαο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο, αλαθνηλώζεθε 

από ηνλ πξνεδξεύνληα ε λέα ζύλζεζε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε 

νπνία έρεη σο εμήο: 

Πξόεδξνο: Μαπξνθξύδεο Κπξηάθνο  

Αληηπξόεδξνο:παλίδεο Επζύκηνο 

Γξακκαηέαο:Κνζκίδεο Παλαγηώηεο 
    

 

       Η απόυαση αυτή πήρε αριθμό 3/2022 .  

       Έτσι σσντάτθηκε το παρόν και σπογράυεται όπως ακολοσθεί : 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
 ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

           

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΥΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟ  

 

 
ΚΟΡΩΝΙΓΗ ΠΑΥΛΟ 
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