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Αριθ. Πρωτ. :5838/4260/08-03-2017 
Αριθ. Απόφασης 40/2017 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Για «Εκλογή μελών Προεδρείου 
Δημοτικού Συμβουλίου». 
 
 

    Στο Πέραμα σήμερα 5 Μαρτίου 2017  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, αυτοδικαίως, 
χωρίς δηλ. πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 του Ν. 
3852/2010. 
   Στη συνεδρίαση αυτή, προέδρευσε ο κ. Κάκαρης Φίλιππος, σύμβουλος του 
επιτυχόντος Συνδυασμού, δεύτερος κατά τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος 
αντικατέστησε τον απουσιάζοντα  πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του συνδυασμού 
αυτού, κ. Ευστάθιο Κασαπίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 3 του 
Ν. 3852/2010. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 
μελών βρέθηκαν παρόντα 22. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΑΡΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΤΥ), ΑΥΤΙΑ- ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΔΙΚΑΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ - 
ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΝΑΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΦΕΡΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΤΕΡΖΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ - ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ), ΜΕΛΕΪΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
    Ο Προεδρεύων ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου 
στη Δημοτική Υπάλληλο κ. Γιαννίτσα Βαρβάρα και ανέφερε ότι  σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.  3852/2010, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, 
της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου 
του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από 
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 
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περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος 
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. 
 
   Στη συνεδρίαση αυτή, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον 
πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από 
τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα 
παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της 
μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη 
της πλειοψηφίας.                
     Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα 
του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. 
    Επίσης ανέφερε ότι σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010, «Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί, όπως 
ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του 
Προέδρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου της 
έναρξης της δημοτικής περιόδου στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
δημοτικού συμβουλίου και για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου δημοτικού 
συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, στις 
10:00 π.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο 
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον 
αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας 
που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.» 
 
    Στη συνέχεια ο Προεδρεύων, σύμφωνα με την παρ. 2 αρ. 64 του Ν. 3852/2010  
κάλεσε τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει  μεταξύ των μελών του και με 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέροντας ότι σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί η εκλογή με την άνω απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία θα 
επαναληφθεί για δεύτερη φορά και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η 
εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία, θα γίνει ψηφοφορία 
μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο 
υποψήφιος, που θα συγκεντρώσει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε 
περίπτωση δε ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Προεδρεύοντα. 
    Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της 
μείζονος μειοψηφίας  να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου και το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της 
ελάσσονος μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  
    Διευκρίνισε δε ότι σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει 
υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο 
Γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή την μείζονα μειοψηφία, 
αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.  
    Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία και μετά την ολοκλήρωσή της, ο 
Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 
    Υποψήφια Πρόεδρος εκλέχθηκε η κ. Παγώνα Αυτιά-Κατσιμπρή, η οποία έλαβε 
δέκα τρείς (13) ψήφους. 
    Υποψήφια Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η κ. Σταυρούλα Βερυκοκίδου-Καζάκου, η 
οποία έλαβε 3 ψήφους και η οποία για την υποψηφιότητά της ως Αντιπροέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε υποβάλει στον Δήμο, την με αριθμ. Πρωτ. 
5470/4018/3-3-2017 αίτηση της. 
    Υποψήφιος Γραμματέας εκλέχθηκε ο κ. Χριστόφορος Ντίμερης, ο οποίος 
προτάθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας, δεδομένου ότι οι παρατάξεις της 
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ελάσσονος μειοψηφίας δεν πρότειναν υποψήφιο Γραμματέα, η δε παράταξη της 
μείζονος αντιπολίτευσης ανέδειξε υποψήφια Αντιπρόεδρο κατά τα παραπάνω. Ο 
εκλεγείς Γραμματέας έλαβε δέκα τρείς (13) ψήφους      
 
    Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι 
υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα 
παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, 
στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για 
δυόμιση έτη (05.03.2017- 01.09.2019), ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους 
εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την 
παραπάνω διαδικασία. 
     
  Στη ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα δέκα εννέα (19) ψηφοδέλτια 
υπέρ της προταθείσας από την παράταξη της πλειοψηφίας κ. Παγώνα Αυτιά-
Κατσιμπρή και τρία (3) λευκά ψηφοδέλτια. Κατά συνέπεια τούτου ο Προεδρεύων 
ανακοίνωσε στο σώμα ότι η προταθείσα, συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του Συμβουλίου και ότι εκλέγεται στην θέση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.  
    Στη ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα δέκα εννέα (19) ψηφοδέλτια 
υπέρ της προταθείσας από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας κ. Σταυρούλας 
Βερυκοκίδου-Καζάκου και τρία (3) λευκά ψηφοδέλτια. Κατά συνέπεια τούτου ο 
Προεδρεύων ανακοίνωσε στο σώμα ότι η προταθείσα συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου και ότι εκλέγεται στην θέση 
της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
     Στη συνέχεια και πριν την εκλογή του Γραμματέα, ο Προεδρεύων ανακοινώνει 
στο Σώμα ότι προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βερυκοκίδου – Καζάκου 
Σταυρούλα και Βοϊδονικόλα Παναγιώτα. 
    Στη ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα είκοσι ένα (21) ψηφοδέλτια 
υπέρ του προταθέντα από την παράταξη της πλειοψηφίας, κατά τα παραπάνω, κ. 
Χριστόφορου Ντίμερη και τρία (3) λευκά ψηφοδέλτια. Κατά συνέπεια τούτου ο 
Προεδρεύων ανακοίνωσε στο σώμα ότι ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου και ότι εκλέγεται στην θέση 
του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
     Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
    Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση 
έτη (05.03.2017 έως τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής), όπως παρακάτω:  
 
α. Πρόεδρος η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αυτιά – Κατσιμπρή Παγώνα. 
 
β. Αντιπρόεδρος η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βερυκοκίδου- Καζάκου Σταυρούλα και  
 
γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντίμερης Χριστόφορος. 
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 Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της 
εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 
εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως 
την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
προσφυγή δημότη ενώπιων του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της 
εκλογής. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2017. 
 
 
  

 
 
  

 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΡΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΤΥ), ΑΥΤΙΑ- 
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ,  ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ - 
ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΛΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ - ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΕΦΕΡΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΙΜΕΡΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
ΠΕΡΑΜΑ, 05/03/2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
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