
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Α π ό σ π α σ μ α  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμό 10/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ελασσόνας. 

 

Αριθμ. Απόφασης 139/2014 

                    Π ε ρ ί λ η ψ η 

 «Εκλογή προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την περίοδο 2014 - 2017». 

 

Στην Ελασσόνα σήμερα την 7
η
 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, 

ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Ελασσόνας, μετά από την υπ’ αριθμό 27477/2-9-2014 γραπτή 

πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού 

κ. Διονυσίου Μπαλούκα η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. 

Για την παρούσα συνεδρίαση ανατέθηκαν από τον Προεδρεύοντα 

Δημοτικό Σύμβουλο καθήκοντα ειδικού γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου στον υπάλληλο του Δήμου Ιωάννη Σεμερτζίδη. 

Γίνεται μνεία του γεγονότος ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει με 

ελλιπή σύνθεση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 55 του Ν. 

3852/2010, λόγω μη ορκωμοσίας ενός μέλους του, για το οποίο η διαδικασία 

αναπλήρωσης δεν ολοκληρώθηκε. 

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 

σαράντα  (40) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα εννέα (39): 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αβρανάς Δημήτριος 1. Μουλτσιάς Βασίλειος – Αλέξανδρος 

2. Αντωνίου Δημήτριος  

3. Βακράτσας Νικόλαος  

4. Βαρνάς Βασίλειος  

5. Γεροφωκάς Αθανάσιος  

6. Γιαννούλας Γεώργιος  

7. Γκατζιούρας Αναστάσιος  

8. Γκέκας Ιωάννης  

9. Γκουτζουρέλας Νικόλαος  

10. Δραγατσίκης Ιωάννης  

11. Έξαρχος Δημήτριος  

12. Ιγγλέζος Κωνσταντίνος  

13. Καλιακούδας Αθανάσιος  

14. Καραγιάννης Κωνσταντίνος  

15. Καραγκόγκος Φώτιος  

16. Καρκαβανίδου – Σκρέτα Ευφροσύνη  

17. Κατσαβός Χαρίσιος  

18. Καφφέ- Ρέϊκου Γαρυφαλλιά  

19. Κωτούκας Ηλίας  

20. Λέκκας Δημήτριος  
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21. Μάντζου Ελένη  

22. Μπαλούκας Διονύσιος  

23. Μπίσμπας Αντώνιος  

24. Νάνος Ιωάννης  

25. Παληογιάννης Νικόλαος  

26. Παναγιώτου Ευάγγελος  

27. Παπαευθυμίου Γεώργιος  

28. Πασχόπουλος Γεώργιος  

29. Προβίδα – Χαρίτου Χρυσούλα  

30. Σαπουνάς Ιωάννης  

31. Σδάνης Γεώργιος  

32. Σερετίδης Ανέστης  

33. Στούπας Αστέριος  

34. Συνάπαλος Ιωάννης  

35. Τζιουμακλής Ιπποκράτης  

36. Τσουκαρέλας Νικόλαος  

37. Φακής Ιωάννης  

38. Φακίτσας Δημοσθένης  

39. Χαλκίδης Ιωάννης  

 

Με την παρουσία του Δημάρχου κ. Νικολάου Ευαγγέλου. 

Ο Προεδρεύων  του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε συνοπτικά στη διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 για την 

εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2014 – 

2017. 

Στη συνέχεια κάλεσε χωριστά τους συμβούλους της παράταξης πλειοψηφίας 

για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αποφασίστηκε ομόφωνα από τους 

συμβούλους της πλειοψηφίας, ο υποψήφιος για το αξίωμα να αναδειχθεί με 

φανερή ψηφοφορία. 

Για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εκδήλωσε 

υποψηφιότητα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπίσμπας Αντώνιος και δεν υπήρξε 

άλλη υποψηφιότητα. 

Ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία αναδείχθηκε υποψήφιος για το 

αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Μπίσμπας Αντώνιος. 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε χωριστά 

τους συμβούλους της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας για την ανάδειξη του 

υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αποφασίστηκε ομόφωνα από τους 

συμβούλους της μείζονος μειοψηφία ο υποψήφιος για το αντίστοιχο αξίωμα να 

αναδειχθεί με φανερή ψηφοφορία. 

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εκδήλωσε 

υποψηφιότητα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλιακούδας Αθανάσιος και δεν 

υπήρξε άλλη υποψηφιότητα. 

Ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία αναδείχθηκε υποψήφιος για το 

αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Καλιακούδας Αθανάσιος. 
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Τέλος ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε χωριστά τους 

συμβούλους των παρατάξεων της  ελάσσονος μειοψηφίας για την ανάδειξη του 

υποψηφίου για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κ. Δημήτριος Αβρανάς, 

αφού πήρε το λόγο, είπε ότι η παράταξή του δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην 

διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου για το εν λόγω αξίωμα διότι θεωρεί ότι τα 

αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι χωρίς ουσία. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αποφασίστηκε ομόφωνα από τους 

λοιπούς συμβούλους της ελάσσονος μειοψηφίας, ο υποψήφιος για το αξίωμα να 

αναδειχθεί με φανερή ψηφοφορία. 

Για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκδήλωσε 

υποψηφιότητα η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μάντζου Ελένη και δεν υπήρξε άλλη 

υποψηφιότητα. 

Ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία αναδείχθηκε υποψήφια για το 

αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Σύμβουλος κ. 

Μάντζου Ελένη 

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το σύνολο των παρόντων μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου σε κοινή συνεδρίαση, έθεσε υπόψη τους τα ονόματα 

των αναδειχθέντων, με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, υποψηφίων για 

τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του 

Δημοτικού Συμβουλίου και είπε ότι αυτοί πρέπει να εκλεγούν με μυστική 

ψηφοφορία από το σύνολο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ακολούθησε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή στο αξίωμα 

του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από την οποία ο υποψήφιος κ. 

Μπίσμπας Αντώνιος συγκέντρωσε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης επί 

συνόλου τριάντα εννέα (39) ψηφισάντων. 

Συνεπώς εκλέγεται Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 

2014 – 2017 ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπίσμπας Αντώνιος διότι συγκέντρωσε 

την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, δηλαδή είκοσι εννέα (29) επί συνόλου σαράντα (40). 

Στη συνέχεια ακολούθησε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την 

εκλογή στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από την 

οποία ο υποψήφιος κ. Καλιακούδας Αθανάσιος συγκέντρωσε δεκαπέντε (15) 

σταυρούς προτίμησης επί συνόλου τριάντα εννέα (39) ψηφισάντων. 

Ακολούθησε επαναληπτική μυστική ψηφοφορία από την οποία ο υποψήφιος κ. 

Καλιακούδας Αθανάσιος συγκέντρωσε είκοσι έναν (21) σταυρούς προτίμησης 

επί συνόλου τριάντα εννέα (39) ψηφισάντων. 

Συνεπώς εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

περίοδο 2014 – 2017 ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλιακούδας Αθανάσιος διότι 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή είκοσι έναν (21) επί συνόλου σαράντα (40). 

Στη συνέχεια ακολούθησε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την 

εκλογή στο αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από την οποία η 

υποψήφια κ. Μάντζου Ελένη συγκέντρωσε είκοσι εννέα (29) σταυρούς 

προτίμησης επί συνόλου τριάντα εννέα (39) ψηφισάντων. 
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Συνεπώς εκλέγεται Γραμματέας του Δημοτικού συμβουλίου για την περίοδο 

2014 - 2017 η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μάντζου Ελένη διότι συγκέντρωσε την 

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, δηλαδή είκοσι εννέα (29) επί συνόλου σαράντα (40). 

Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης τα μέλη του Προεδρείου κλήθηκαν να 

καταλάβουν τις θέσεις τους και ευχαρίστησαν τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την εκλογή τους. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την κατά το ιστορικό της παρούσας εκλογή του Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Μπίσμπα Αντωνίου στο αξίωμα του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2014 - 2017, με είκοσι εννέα (29) 

σταυρούς προτίμησης επί συνόλου σαράντα (40) μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, από την πρώτη ψηφοφορία. 

2. Εγκρίνει την κατά το ιστορικό της παρούσας εκλογή του Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Καλιακούδα Αθανασίου στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2014 - 2017, με είκοσι έναν (21) 

σταυρούς προτίμησης επί συνόλου σαράντα (40) μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, από την δεύτερη ψηφοφορία. 

3. Εγκρίνει την κατά το ιστορικό της παρούσας εκλογή της Δημοτικής 

Συμβούλου κ. Μάντζου Ελένης στο αξίωμα της Γραμματέως του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2014 - 2017, με είκοσι εννέα (29) 

σταυρούς προτίμησης επί συνόλου σαράντα (40) μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου, από την πρώτη ψηφοφορία. 

4. Εγκρίνει τη συγκρότηση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 

μετά την, κατά το ιστορικό της παρούσας, εκλογή του για την περίοδο 

2014- 2017. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 139/2014. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφθηκε από όλα τα παρόντα 

μέλη. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

  ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   

                  

Ακριβές απόσπασμα 

Ελασσόνα την ίδια ημέρα 

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 

 

                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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