
1ο Πρακτικό εκλογής μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου 

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική, ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση, 

κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40/4-1-2022 πρόσκλησης του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου του 

συνδυασμού του δημάρχου η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από 

τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 4 του Ν. 

3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος 

Επίσης προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Αβέρη  Μαρία 15 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Αβέρης  Αθανάσιος 

3 Γκογκούση Μαρία 17 Γκλάβας Γεώργιος 

4 Δήμητσας Παναγιώτης 18 Σφυρής  Ιωάννης 

5 Ζαγγίλας Δημήτριος 19 Τσινάς  Αργύριος 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Ανδρίτσιου Αικατερίνη 

7 Καμαργιώτου  Άννα 21 Κυργιαφίνης Δημήτριος 

8 Κομπόγιαννος Χρήστος 22 Μπεχλιβανάκη Μαρία 

9 Κυριάκου  Ιφιγένεια 23 Καλλιμάνης Γεώργιος 

10 Ματέας  Γεώργιος 24 Γιάννος Αναστάσιος 

11 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος 25 Χριστιανού Αγγελική 

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Σιδέρης  Νικόλαος 27   

14 Σιμώνης Ιωάννης    

 

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω: 

1 Ζούνη Στυλιανή 

2 Λιόντας  Γεώργιος 

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος, ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των 

πρακτικών της εκλογής στην κα Κωνσταντία Ψαθά, δημοτική υπάλληλο με βαθμό Α’ του 

Δήμου. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία είκοσι πέντε (25) μελών από συνολικά είκοσι 

επτά (27) μέλη, ο προεδρεύων σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας 

τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του προεδρείου του  

δημοτικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από την 

παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε 

δεύτερη σε εκλογική δύναμη51 και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη 

σε εκλογική δύναμη.  

Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του 

δημάρχου να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον 

υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, 

παρ. 2 του ν. 3852/2010. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε 
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δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας) και να 

αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου με την ίδια διαδικασία. 

Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να 

αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του 

δημοτικού συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία. Μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών, 

ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα εξής: 

Από την παράταξη του δημάρχου αναδείχθηκε ως μοναδική υποψήφια για τη θέση προέδρου 

η δημοτική σύμβουλος  η κα Σαράντη Μαρία, 

Από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη αναδείχθηκε ως μοναδικός υποψήφιος για 

τη θέση αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκλάβας 

Γεώργιος και  

Από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη αναδείχθηκε ομόφωνα ως μοναδική υποψήφια 

για τη θέση του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου η κ. Μπεχλιβανάκη Μαρία 

Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε κατόπιν ότι, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του 

δημοτικού συμβουλίου, το σύνολο των δημοτικών συμβούλων καλείται να επικυρώσει με 

μυστική ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για κάθε αξίωμα που αναδείχθηκε κατά την 

πρώτη φάση της διαδικασίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπάρχει η δυνατότητα, στη 

δεύτερη αυτή φάση, να υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα, πέραν αυτής που έχει ήδη προκύψει 

κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η εκλογή των 

υποψήφιων για κάθε αξίωμα που προέκυψαν από την πρώτη φάση επικυρώνεται από το 

δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί στη δεύτερη φάση άλλη υποψηφιότητα ή εάν καμία 

από τις υποψηφιότητες που τυχόν υποβληθούν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα 

(2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κατά τη μυστική 

ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικά αναδειχθείς υποψήφιος ή 

υποψήφια. Για το λόγο αυτό, κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν 

διαφορετικές προτάσεις υποψηφιότητας Ακολούθως ενημέρωσε το σώμα ότι επικυρώθηκε 

η εκλογή του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, 

καθώς για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε νέα υποψηφιότητα. 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από 

τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη νέα σύνθεση του προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου (9.1.2022 - 31.12.2023): 

- πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου η κα Σαράντη Μαρία, με 24 ψήφους και 1 ΛΕΥΚΟ  

- αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ Γκλάβας Γεώργιος με 24 ψήφους και 1 

ΛΕΥΚΟ 

 - και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου η κ. Μπεχλιβανάκη Μαρία με 24 ψήφους και 

1 ΛΕΥΚΟ 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 13:15 μ.μ. 

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΑΤΟΩΞΜ-1Ξ6


		2022-01-13T09:52:16+0200
	Athens




