
 1 

      

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Α ρ ι θ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 17/4-9-2022  

 

Αριθ. Αποφ: 117/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 1ο    Παραίτηση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, αποδοχή της και εκλογή  

                νέου προέδρου .  

     Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα 

Κυριακή και ώρα 10.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση 

ύστερα από την με αριθμό πρωτ:6998 /2-9-2022  έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του 

Δημοτικού Συμβούλου η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και 

στον κ.  Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι  

(20) μελών  και την απουσία επτά (7) μελών,  όπως: 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αθανασιάδης Αναστάσιος 1 Ραβανίδης Χρήστος 

2 Αργυροπούλου Σταυρούλα 2 Ζαπρίδης Ευστάθιος 

3 Τορουνίδης Ιωάννης 3 Ιωαννίδου Μαρία 

4 Δήμου Ιωάννης 4 Κωνσταντινάκης Γρηγόριος 

5 Ζλατίντσης Αντώνιος 5 Λαζαρίδης Θεολόγος 
6 Ιντζές Νικόλαος 6 Γεωργιάδης Άνθιμος 
7 Κορωνίδης Παύλος 7 Λεωνάκης Λεωνίδας 

8 Κοσμίδης Παναγιώτης   

9 Δημόπουλος 

Κωνσταντίνος 

  

10 Λούγγος Ζήσης   

11 Τσίντσιος Γεώργιος   

12 Μαυροφρύδης Κυριάκος   

13 Μουμτζίδης Χαράλαμπος   

14 Νικηφόρου Κωνσταντίνος   

15 Νικολάου Λεωνίδας   

16 Παναγιωτίδης Ιωσήφ   

17 Ρόδη Σουλτάνα   
18 Σαββίδης Παναγιώτης   
19 Σπανίδης Ευθύμιος   
20 Φυταγκουρίδου Όλγα   

    
 

   

 

   

     
 Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος, που κλήθηκε νόμιμα. 
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Αφού διαπίστωσε την απαιτούμενη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης  ο 

πρόεδρος αναφέρθηκε στη με αριθμ. πρωτ: 6984/2-9-2022 παραίτηση  του  από το αξίωμά του 

που διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά  στα μέλη μαζί με την πρόσκληση της συνεδρίασης.  

             Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του 

δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου 

πληρωθεί η αντίστοιχη θέση, ενώ το μέλος του προεδρείου συνεχίζει, έως τότε, να ασκεί 

τα καθήκοντά του. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος. (παρ.8 άρθρο 64 Ν.3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/18 και από το άρθρο 99 του Ν.4876/21)  

    Το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίασή του, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του, η 

οποία πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή μετά την υποβολή της παραίτησης, 

προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα.. (παρ.8 

άρθρο 64 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/18 και από 

το άρθρο 99 του Ν.4876/21) 

       Δεν είναι, επομένως, απαραίτητη, στην περίπτωση αυτή, η τήρηση της προθεσμίας των 

τριών (3) ημερών που απαιτείται για την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους δημοτικούς 

συμβούλους, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 4 του ν. 3852/2010 (A’ 87). (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.933/96605/29.12.2021) 

      Στη συνεδρίαση αυτή το συμβούλιο αποδέχεται υποχρεωτικά την παραίτηση και στη 

συνέχεια, προβαίνει στην εκλογή νέου μέλους του προεδρείου, κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια 

διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3852/2010.  

         Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον κ. Δήμαρχο ως επικεφαλή της 1ης δημοτικής παράταξης 

και τον ρώτησε για τους προτεινόμενους υποψήφιους. 

        Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε ως μοναδικό υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου το Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ιντζέ Νικόλαο.  

        Εφόσον υπάρχει ένας μοναδικός υποψήφιος τότε σύμφωνα με την εγκύκλιο 87/2019 του 

ΥΠΕΣ αυτός προτάσσεται απευθείας στη β΄ φάση για την οποία όπως προηγούμενα ανέφερε θα 

διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία.  

         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Λούγγος Ζήσης 

οπότε στην αίθουσα παρέμειναν δέκα εννέα σύμβουλοι. 

         Μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας καταμετρήθηκαν : δώδεκα (12) ψήφοι 

υπέρ του κ. Ιντζέ Νικολάου ενώ βρέθηκαν   και επτά  (7) λευκά ψηφοδέλτια.  

        Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία  της εκλογής σύμφωνα με την εγκύκλιο  (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.933/96605/29.12.2021) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
1. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Μαυροφρύδη Κυριάκου από το αξίωμα του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  
2. Επικυρώνει την εκλογή του κ. Ιντζέ Νικολάου ως νέου Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου με δώδεκα (12) ψήφους  υπέρ και επτά (7) λευκά.  
                                
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2022 .  

   

     Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
     ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
          Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.Υ 

 
Υπογραφές 19 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Τ.Υ 

 
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-64-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-71-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-99-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-64-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-64-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-71-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-99-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-9339660529-12-2021/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-9339660529-12-2021/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-64-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-9339660529-12-2021/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-9339660529-12-2021/
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