
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Λαύριο 11/09/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθ. Πρωτ.:13938 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο           ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου         Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165        Αττικής 
Fax: 22920/22413          Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Αποστολή του υπ’ αριθ. 144/2018 Πρακτικού του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή  παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

και Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής». 

 
 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο του υπ’ αριθ. 144/2018 Πρακτικού του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το αποδεικτικό 

δημοσίευσης του ανωτέρω πρακτικού, προς έλεγχο νομιμότητας. 

 
Συνημμένα:  

1. Πρακτικό υπ’ αριθ. 144/2018. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

3. Η υπ’αριθ. πρωτ. 12997/20-08-2018 υποβολή παραίτησης του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

4.Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

 

 

Εσωτ. διανομή: 1. Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Απόσπασμα Πρακτικού  

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
     19 η  Ειδική  Συνεδρίαση 

 

Ημερομηνία Συνεδρίασης  10.09.2018 

Ημέρα & Ώρα Δευτέρα, 18:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 13754/06.09.2018 

Ημερομηνία Επίδοσης 06/09/2018 

Αριθμός Μελών 27 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  

1. Βελετάκου Ευαγγελία, Προεδρεύουσα  
2. Λουκάς Δημήτριος  
3. Τσίκλος Παναγιώτης 
4. Συρίγος Ιωάννης 
5. Αποστολίδης Ιωάννης  
6. Αντωνίου Αναστάσιος  
7. Τριανταφυλλίδου Σοφία  
8. Αδάμης Ιωάννης  
9. Στουραΐτης Ηλίας  
10. Κωστάλας Αντώνης  
11. Λεβαντής Κωνσταντίνος 
12. Πρίφτη Χαρίκλεια 
13. Παρασκευής Ιωάννης  
14. Μπουκουβάλας Λάμπρος  
15. Ρόζης Σταύρος  
16. Μακρή Αρετούσα  
17. Ιατρού Σωτήριος  
18. Παμφίλης Απόστολος 
19. Κουλουβράκη Ιωάννα  
20. Σίνη Ευφροσύνη  
21. Λινάρδου Σοφία  
22. Κρητικός Σταύρος 
23. Γκικαράκη Μαρία 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Ελ Αγιουμπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος 
2. Κατσουνάκης Κυριάκος 
3. Ιατρού Σταύρος  
4. Μαθιουδάκης Μιχαήλ(Δικαιολογημένος)  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα Σύμβουλος κ. 

Ευαγγελία Βελετάκου κήρυξε την έναρξη της 19ης Ειδικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν 
παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η 
υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή, στην οποία ανατέθηκαν  καθήκοντα Ειδικής 
Γραμματέως, για την τήρηση των πρακτικών. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου 

Δημοτικού Συμβουλίου και Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Λαυρεωτικής». 

 

 

Αριθμός: 144/2018 

Της Ειδικής Συνεδρίασης προήδρευσε η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης της 

πλειοψηφίας κ.Βελετάκου Ευαγγελία, η οποία εκλέχθηκε με τις περισσότερες ψήφους. 

 Η προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κ. Βελετάκου Ευαγγελία, ανέφερε τα εξής: 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λουκάς Δημήτριος του Βασιλείου με την 

υπ’αριθ.12997/20-08-2018 αίτησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο υποβάλλει την 

παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 «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. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγείν στο ίδιο 

αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή 

παραίτησης , προβαίνει κατά περίπτωση , στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή 

γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 & 2 του Ν. 3852/ 2010: 

«1. 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 περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι 

γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του Δικαστηρίου. 

Στη Συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε το 

συμβούλιο, 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 
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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. 

2. Για την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη 

διαδικασία: 

Κατά την συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο 

πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος 

συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία 

δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος 

συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο 

επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την 

κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων Σύμβουλος. 

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα 

του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα 

αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που 

ακολουθείται για την ανάδειξη του Προέδρου, ο μεν Αντιπρόεδρος από τους Συμβούλους 

της μείζονος μειοψηφίας, ο δε Γραμματέας από το σύνολο των Συμβούλων των λοιπών 

δημοτικών παρατάξεων. 

Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο ή η 

ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει Γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή 

τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία. 

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των Συμβούλων, για την ανάδειξη του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς 

πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του 

προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη 

ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε 
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διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των 

παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου». 

Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κ. Βελετάκου Ευαγγελία κάλεσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αρχικά για την αποδοχή  της παραίτησης του 

Δημοτικού Συμβουλου κ. Λουκά Δημήτρη του Βασιλείου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προεδρεύουσας 

Συμβούλου, τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Λουκά Δημητρίου του Βασιλείου από το αξίωμα του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου.  

Ακολούθως η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κ. Βελετάκου Ευαγγελία , ανέθεσε 

καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην υπάλληλο του Δήμου κ. Ξέστερνου Κυριακή, για την 

τήρηση των πρακτικών της εκλογής και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην 

εκλογή νέου Προέδρου για το υπόλοιπο της Δημοτικής θητείας. 

 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Από την παράταξη της πλειοψηφίας προτάθηκε ως Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο  Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης του Δημητρίου. 

Στην συνέχεια η Προεδρεύουσα της Ειδικής Συνεδρίασης κάλεσε τα μέλη της 

πλειοψηφούσας Δημοτικής Παράταξης να προβούν στην Α’ Φάση της διαδικασίας, για την 

εκλογή του  υποψήφιου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας τους να επιλέξουν 

την διαδικασία της ψηφοφορίας, (φανερή ή μυστική). 

Τα μέλη της πλειοψηφίας επέλεξαν την φανερή ψηφοφορία.  

Ο  υποψήφιος  της πλειοψηφίας, για την θέση του Προέδρου του Προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου αναδεικνύεται στην περίπτωση που θα συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών της πλειοψηφίας (ήτοι 6 ψήφους επί συνόλου 10 

μελών).  
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Αν τούτο δεν επιτευχθεί, θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση 

αποτελέσματος, θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία προκειμένου να γίνει η εκλογή με 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της πλειοψηφίας.  

Μετά το πέρας της 1ης ονομαστικής ψηφοφορίας, η Προεδρεύουσα της Συνεδρίασης 

ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, το οποίο είχε ως εξής: 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης  έλαβε 10 ψήφους επί 10 

ψηφισάντων. 

Επομένως, ο ως άνω Δημοτικός  Σύμβουλος εξελέγη ομόφωνα ως υποψήφιος για την 

θέση του  Προέδρου του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον συγκέντρωσε 

κατά την 1η ψηφοφορία το σύνολο των ψήφων της  πλειοψηφίας. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ακολούθως, η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος, κατά την Β΄ Φάση της 

διαδικασίας, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου από το σύνολο των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και 

διευκρίνισε ότι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος 

που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ήτοι 14 ψήφους) και εάν τούτο δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει 

δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος, θα ακολουθήσει τρίτη 

ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγεί με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Για την διεξαγωγή της 1ης μυστικής ψηφοφορίας διανεμήθηκαν στους Δημοτικούς 

Συμβούλους, ένα ψηφοδέλτιο με το όνομα του  υποψηφίου Προέδρου Δημοτικού  

Συμβουλίου κ. Αδάμη Ιωάννη , καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 

Μετά το πέρας της 1ης ψηφοφορίας, η Προεδρεύουσα της Συνεδρίασης ανακοίνωσε 

το αποτέλεσμα, το οποίο είχε ως εξής: 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης έλαβε 9 θετικές   ψήφους και 14 

αρνητικές. 

Ακολούθησε 2η  ψηφοφορία όπου διανεμήθηκαν στους Δημοτικούς Συμβούλους ένα 

ψηφοδέλτιο με το όνομα του  υποψηφίου Προέδρου Δημοτικού  Συμβουλίου κ. Αδάμη 

Ιωάννη , καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 
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Μετά το πέρας της 2ης ψηφοφορίας, η Προεδρεύουσα της Συνεδρίασης ανακοίνωσε 

το αποτέλεσμα, το οποίο είχε ως εξής: 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης έλαβε 12 θετικές   ψήφους και 11 

αρνητικές. 

Ακολούθησε και 3η  ψηφοφορία όπου διανεμήθηκαν στους Δημοτικούς Συμβούλους 

ένα ψηφοδέλτιο με το όνομα του  υποψηφίου Προέδρου Δημοτικού  Συμβουλίου, κ. Αδάμη 

Ιωάννη , καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. 

Μετά το πέρας της 3ης ψηφοφορίας, η Προεδρεύουσα της Συνεδρίασης ανακοίνωσε 

το αποτέλεσμα, το οποίο είχε ως εξής: 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης έλαβε 12 θετικές   ψήφους και 11 

αρνητικές. 

 

Επομένως ο ως άνω Δημοτικός  Σύμβουλος εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου, καθόσον συγκέντρωσε κατά την 3η ψηφοφορία την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκλογής των νέου  Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η Προεδρεύουσα της Συνεδρίασης ανακοίνωσε τον νέο 

Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, η θητεία του οποίου 

αρχίζει από τη λήψη της παρούσας απόφασης  και λήγει με  την λήξη της παρούσας 

Δημοτικής Περιόδου και έχει ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αδάμης Ιωάννης του  Δημητρίου. 

 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά. 

 
Το παραπάνω Πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 144/2018 και 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

    ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΘΕΦΩΛ1-3ΥΝ
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