
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ςξ ποακςικό ςηπ 1/2-1-2011 Σσμεδοίαρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Σαμξθοάκηπ. 

Σςη Σαμξθοάκη ρήμεοα 2-1-2011 ημέοα Κσοιακή και ώοα 10.00 π.μ. ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ 
Σαμξθοάκηπ ρσμήλθε ρε ρσμεδοίαρη ύρςεοα από ςημ αοίθμ. 8065/21-12-2010 ποόρκληρη ςξσ 
ρσμβξύλξσ ςξσ επιςσυόμςξπ ρσμδσαρμξύ πξσ εκλέυθηκε με ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ φήτξσπ ρςιπ 
εκλξγέπ ςηπ 7ηπΝξεμβοίξσ 2010 πξσ δημξριεύςηκε ρςξμ ειδικό υώοξ αμακξιμώρεχμ (πίμακα 
αμακξιμώρεχμ) ςξσ Δήμξσ Σαμξθοάκηπ και επιδόθηκε με απξδεικςικό ρςξσπ Σσμβξύλξσπ για 
ρσζήςηρη και λήφη απξτάρεχμ ρςα καςχςέοχ θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εκλογής Προεδρείοσ τοσ Δημοτικού Σσμβοσλίοσ Σαμοθράκης για την 

διετία 2011-2012» 

      Αοιθμ. Απόταρη: 1 

      Ποιμ από ςημ έμαονη ςηπ ρσμεδοίαρηπ ασςήπ ξ πλειξφητώμ Σύμβξσλξπ 

       κύοιξπ Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ διαπίρςχρε όςι ρε ρύμξλξ δεκαεπςά (17) ρσμβξύλχμ               

       ήςαμ:             ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     ΑΠΟΝΣΕ 

1.      Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ- Δημξςικόπ Σύμβ.1. Παπάπ Παμαγιώςηπ- Δημ.Σσμβ 

2.      Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ-      »             »                

3.      Βίςραπ Αθαμάριξπ-                »             »       (Δεμ ποξρήλθε αμ και κλήθηκε 

4.      Γλήμιαπ Πέςοξπ –                   »             »                 μόμιμα) 

5.      Κευαγιόγλξσ Σςσλιαμόπ-        »             » 

6.      Γιαοαμάμηπ Χοήρςξπ –          »             » 

7.      Χαςζηρςετάμξσ Αθαμάριξπ-  »             » 

8.      Κσλίμξπ Νικόλαξπ –               »             » 

9.      Γεοξμικξλάκηπ Αμέρςηπ-        »             » 

10.  (Μόοαλη)- Αμςχμάκη Χοσράμθη-»       » 

11.  Γιαμμέλξσ Πξλύμμια –            »             » 

12.  Σςατσλάπ Ιχάμμηπ-                 »             » 

13.  Λαζαμδοέαπ Κχμρςαμςίμξπ –  »             » 

14.  Σαοάμςξπ Κχμρςαμςίμξπ –       »             » 

15.  Αςζαμόπ Παμαγιώςηπ –            »             » 

16.  Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ –           »              » 



Σςη ρσμεδοίαρη παοαβοέθηκε και ξ Δήμαουξπ κ. Χαμόπ Γεώογιξπ και ξ σπάλληλξπ ςξσ Δήμξσ 
Καμπξύοη Πελαγία η ξπξία ξοίρςηκε από ςξμ πλειξφητήραμςα Σύμβξσλξ χπ γοαμμαςέαπ  για ςημ 
ςήοηρη ςχμ ποακςικώμ ςηπ ειδικήπ ρσμεδοίαρηπ για ςημ εκλξγή Ποξεδοείξσ ςξσ Δημξςικξύ 
Σσμβξσλίξσ Σαμξθοάκηπ για ςημ διεςία 2011- 2012. 

Ύρςεοα από ςημ διαπίρςχρη ςηπ απαοςίαπ ξ ποξεδοεύξμ Σύμβξσλξπ κήοσνε ςημ έμαονη ςηπ 
ρσμεδοίαρηπ και ειρηγήθηκε χπ καςχςέοχ ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. 

Σύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Ν. 3852/2010 ραπ καλώ μα εκλένξσμε υχοιρςά και με 
μσρςική φητξτξοία, ςξμ Ποόεδοξ, ςξμ Αμςιποόεδοξ και ςξμ Γοαμμαςέα ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ. 

Σαπ γμχοίζχ όςι ξ Ποόεδοξπ ποξςείμεςαι από ςξμ πλειξφητήραμςα ρσμδσαρμό, ξ Αμςιποόεδοξπ από 
ςημ μείζξμα παοάςανηπ ςηπ μειξφητίαπ και ξ Γοαμμαςέαπ από ςιπ λξιπέπ παοαςάνειπ ςηπ 
μειξφητίαπ. 

Δπιρήμαμε δε, όςι ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 3852/2010 ξι Αμςιδήμαουξι δεμ μπξοξύμ μα 
εκλεγξύμ μέλη ςξσ Ποξεδοείξσ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ και κάλερε όλξσπ ςξσπ Σσμβξύλξσπ ςηπ 
δημξςικήπ παοάςανηπ ςηπ πλειξφητίαπ μα απξρσοθξύμ ποξπ ςξ αοιρςεοό μέοξπ ςηπ αίθξσραπ, ώρςε 
μα αμαδείνξσμ ςξμ σπξφήτιξ Ποόεδοξ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ. 

Τασςόυοξμα, κάλερε ςα μέλη ςηπ παοάςανηπ ςηπ μείζξμξπ μειξφητίαπ μα απξρσοθξύμ ποξπ ςξ δενί 
μέλξπ ςηπ αίθξσραπ και μα αμαδείνξσμ ςξμ σπξφήτιξ Αμςιποόεδοξ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ και ςα 
μέλη όλχμ ςχμ λξιπώμ παοαςάνεχμ ςηπ μειξφητίαπ μα απξρσοθξύμ ρςξ κέμςοξ ςηπ αίθξσραπ και μα 
αμαδείνξσμ ςξμ σπξφήτιξ Γοαμμαςέα ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ. 

Υπξφήτιξι από ςιπ παοαςάνειπ, όπχπ εμημέοχρε ξ Ποόεδοξπ, θα είμαι όρξι ρσγκεμςοώρξσμ ςημ 
απόλσςη πλειξφητία ςξσ ρσμόλξσ ςχμ μελώμ ςχμ αμςίρςξιυχμ παοαςάνεχμ. Δάμ καμείπ από ςξσπ 
εμδιατεοόμεμξσπ δεμ ρσγκεμςοώρει ςημ απόλσςη πλειξφητία, ςόςε η φητξτξοία επαμαλαμβάμεςαι. 
Δάμ και καςά ςη δεύςεοη ασςή φητξτξοία δεμ ρσγκεμςοχθεί  απόλσςη πλειξφητία ςξσ ρσμόλξσ 
ςχμ μελώμ ςξσ ρσμδσαρμξύ ή σπάονει ιρξφητία, ςόςε διεμεογείςαι και ςοίςη φητξτξοία μεςανύ ςχμ 
δύξ επικοαςέρςεοχμ σπξφητίχμ. Καςά ςημ ςοίςη φητξτξοία εκλέγεςαι μεςανύ ςχμ δύξ 
επικοαςέρςεοχμ σπξφητίχμ. Καςά ςημ ςοίςη φητξτξοία εκλέγεςαι όπξιξπ ρσγκεμςοώρει ςη ρυεςική 
πλειξφητία ςχμ παοόμςχμ. 

Ακξλξύθηρε η παοαπάμχ διαδικαρία από ςξσπ Σσμβξύλξσπ ςχμ παοαςάνεχμ ςηπ πλειξφητίαπ και 
μειξφητίαπ και μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ξ Ποόεδοξπ αμακξίμχρε ςα ξμόμαςα ςχμ σπξφητίχμ πξσ 
εκλέυθηκαμ, ήςξι: σπξφήτιξπ Ποόεδοξπ ξ κ. Σκαολαςίδηπ Αθαμάριξπ,  σπξφήτιξπ Αμςιποόεδοξπ η 
κα. Γιαμμέλξσ Πξλύμμια και σπξφήτιξπ Γοαμμαςέαπ ξ κ. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ. 

Ο Ποξεδοεύχμ Σύμβξσλξπ κάλερε ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ μα ποξβεί ρςημ εκλξγή ςχμ μελώμ ςξσ 
Ποξεδοείξσ με μσρςική φητξτξοία και με ςημ απόλσςη πλειξφητία ςξσ ρσμόλξσ ςχμ μελώμ ςξσ 
Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ και για όρξσπ σπξφητίξσπ δεμ επιςεσυθεί, μα ακξλξσθήρει δεύςεοη και ςέλξπ 
ςοίςη φητξτξοία, ποξκειμέμξσ μα εκλεγξύμ με πλειξφητία ςχμ παοόμςχμ μελώμ ςξσ Δημξςικξύ 
Σσμβξσλίξσ και ρε πεοίπςχρη ιρξφητίαπ ρε ξπξιαδήπξςε φητξτξοία θα διεμεογηθεί κλήοχρη από 
ςξμ Ποξεδοεύξμ Σύμβξσλξ. 

Για ςξ λόγξ ασςό κάλερε ςξσπ Σσμβξύλξσπ μα φητίρξσμ για ςξμ Ποόεδοξ ςξσ Δημξςικξύ 
Σσμβξσλίξσ. Μεςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ τακέλχμ καςαμεςοήθηκαμ από ςξμ ποξεδοεύξμςα 
Σύμβξσλξ, δεκαένι (16) ρςασοξί ποξςίμηρηπ για ςξμ σπξφήτιξ Ποόεδοξ κ. Σκαολαςίδη Αθαμάριξ, 
πξσ απξςελξύμ ςημ απόλσςη πλειξφητία ςξσ ρσμόλξσ ςχμ μελώμ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ. 
Ακξλξύθχπ, μεςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ τακέλχμ καςαμεςοήθηκαμ από ςξμ Ποξεδοεύξμςα 
Σύμβξσλξ, δεκαένι (16) ρςασοξί ποξςίμηρηπ για ςημ σπξφήτια Αμςιποόεδοξ κα. Γιαμμέλξσ 
Πξλύμμια, πξσ απξςελξύμ ςημ απόλσςη πλειξφητία ςξσ ρσμόλξσ ςχμ μελώμ ςξσ Δημξςικξύ 
Σσμβξσλίξσ. Τέλξπ, μεςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ τακέλχμ καςαμεςοήθηκαμ από ςξμ Ποξεδοεύξμςα 
Σύμβξσλξ, δεκαένι (16) ρςασοξί ποξςίμηρηπ για ςξμ σπξφήτιξ Γοαμμαςέα κ. Λάζαοη Αλέναμδοξ, 
πξσ απξςελξύμ ςημ απόλσςη πλειξφητία ςξσ ρσμόλξσ ςχμ μελώμ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ. 



Μεςά ςξ πέοαπ ςηπ αματεοόμεμηπ διαδικαρίαπ διαπιρςώθηκε από ςξμ Ποξεδοεύξμςα Σύμβξσλξ όςι 
εκλέυθηκαμ για ςημ διεςία 2011- 2012 Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ ξ κ. Σκαολαςίδηπ 
Αθαμάριξπ, Αμςιποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ η κα. Γιαμμέλξσ Πξλύμμια, Γοαμμαςέαπ ςξσ 
Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ ξ κ. Λάζαοηπ Αλέναμδοξπ. 

     Ατξύ ρσμςάυθηκε και αμαγμώρθηκε ςξ ποακςικό ασςό και σπξγοάτεςαι  όπχπ  παοακάςχ: 

             Ο Πλειξφητώμ Δημξςικόπ Σύμβ.         Τα Μέλη           Ο Γοαμμαςέαπ 

                    Γαλαςξύμξπ Νικόλαξπ                (Υπξγοατέπ) 

  

                        Ο Δήμαουξπ                                        Ακοιβέπ Απόρπαρμα 

                       Χαμόπ Γεώογιξπ                                         Ο Δήμαουξπ 

                                                                                 Χαμόπ Γεώογιξπ 

 


