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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  τα  πρακτικά  της  με  αριθμό   1/2022  ειδικής  συνεδρίασης  του  δημοτικού
συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022 και η οποία
συγκλήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  11/04-01-2022  πρόσκληση  του  συμβούλου  του
συνδυασμού του δημάρχου κ. Ράμπια Σάββα που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες
ψήφους.

Ο  προεδρεύων  σύμβουλος,  αφού  ανέθεσε  καθήκοντα  ειδικού  γραμματέα  στην
δημοτική υπάλληλο κα Λυμβαίου Αγγελική κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή  των  τακτικών  μελών του  προεδρείου  του  δημοτικού  συμβουλίου για  τη
δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα
από 09.1.2022 έως 31.12.2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου ότι  σε  σύνολο  13  μελών
βρέθηκαν παρόντα τα   εννέα (9) . 
Επίσης  παραστάθηκε  και  ο  Δήμαρχος  Σερίφου  κ.  Ρεβίνθης  Κωνσταντίνος  που
κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                 ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ράμπιας Σάββας                                        1. Λιβάνιος Στέλιος 
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος     2. Σγουρδαίου Αικτερίνη
3. Μαγουλάς Δημήτριος                               3. Λιβάνιος Γεώργιος
4. Χρυσολωράς Μιχαήλ                                4. Κόντες Ιωάννης
5. Πελοποννήσιος Μιλτιάδης
6. Λυμβαίος Ιωάννης
7. Μποφίλιος Πέτρος
8. Χρυσολωράς Θεόδωρος
9. Βαραγιάννης Βασίλειος
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Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από
την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που
αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη που
αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. 

Στη  συνέχεια,  κάλεσε  όλους  τους  συμβούλους  της  δημοτικής  παράταξης  του
εκλεγμένου  δημάρχου  να  αποσυρθούν,  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 δεύτερη σε εκλογική
δύναμη  να  αποσυρθούν   και  να  αναδείξουν  τον  υποψήφιο  αντιπρόεδρο  του
δημοτικού συμβουλίου. 

Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη
να  αποσυρθούν   και  να  αναδείξουν  τον  υποψήφιο  γραμματέα  του  δημοτικού
συμβουλίου. 

Όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος,  προτεινόμενοι  για την κάλυψη των
θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη
πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  των  αντίστοιχων  παρατάξεων,  κατόπιν
μυστικής ψηφοφορίας.  Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει
την  απόλυτη πλειοψηφία,  τότε  η ψηφοφορία θα επαναληφθεί.  Εάν και  κατά τη
δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των  μελών  του  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
μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

Οι σύμβουλοι των προαναφερθεισών παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που
αναλύθηκε. 

Μετά την ολοκλήρωσή της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των
υποψηφίων που εκλέχθηκαν και συγκεκριμένα:  

α. υποψήφιος πρόεδρος ο κ.  Μαγουλάς Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 

β. υποψήφια αντιπρόεδρος η κα Σγουρδαίου Αικατερίνη του Θεοδώρου και 

γ. υποψήφιος γραμματέας ο κ.Λιβάνιος Γεώργιος του Ανάργυρου. 

Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε,  στη συνέχεια,  ότι  αφού ολοκληρώθηκε η
διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα
του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή
του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα
μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις.
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Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε
αξίωμα επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική
πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά
τη  μυστική  ψηφοφορία  που  διεξάγεται  και  στην  οποία  μετέχει  και  ο  αρχικώς
υποδειχθείς υποψήφιος,  δεν καταφέρει  να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του
συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου . 

Ακολούθως  ο  προεδρεύων  σύμβουλος  αφού  διαπίστωσε  ότι  δεν  υπάρχει  άλλη
υποψηφιότητα για τις θέσεις του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου παρά οι
μοναδικές  αρχικές  υποψηφιότητες,  ενημέρωσε  το  σώμα  ότι  θα  πρέπει  να
επικυρώσουν  την  εκλογή  του  υποδειχθέντος  υποψηφίου  για  κάθε  αξίωμα  με
μυστική ψηφοφορία.  
Μετά  την  αποσφράγιση  των  φακέλων  καταμετρήθηκαν  από  τον  προεδρεύοντα
Σύμβουλο,    οκτώ    (  8  )  σταυροί  προτίμησης  για  τον  υποψήφιο  Πρόεδρο  κ.
Μαγουλά  Δημήτριο, βρέθηκε επίσης  ένα   ( 1) λευκό ψηφοδέλτιο. 

Ακολούθως,  ο  προεδρεύων  δημοτικός  σύμβουλος,  δεδομένου  ότι  δεν  υπήρξε
διαφορετική  πρόταση  για  το  αξίωμα  του  αντιπροέδρου,  κάλεσε  τα  μέλη  του
συμβουλίου  να επικυρώσουν,  με  μυστική  ψηφοφορία,  την  εκλογή  της   υποψήφιας
αντιπροέδρου κας Σγουρδαίου Αικατερίνης  η  οποία έλαβε οκτώ θετικές ψήφους, ενώ
ευρέθηκε  ένα (1)  λευκό ψηφοδέλτιο. Επομένως, η ανωτέρω δημοτική σύμβουλος κα
Σγουρδαίου Αικατερίνη  εξελέγη αντιπρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος, δεδομένου ότι δεν υπήρξε διαφορετική
πρόταση  για  το  αξίωμα  του  γραμματέα,  κάλεσε  τα  μέλη  του  συμβουλίου  να
επικυρώσουν,  με  μυστική  ψηφοφορία,  την  εκλογή  του  υποψήφιου γραμματέα  κου
Λιβάνιου Γεώργιου,  ο οποίος έλαβε εννέα (9) θετικές ψήφους.
Επομένως,  ο  ως  άνω  δημοτικός  σύμβουλος  εξελέγη  γραμματέας  του  δημοτικού
συμβουλίου.
Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  μετά  το  πέρας  της  αναφερόμενης  διαδικασίας,
ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής: 
Πρόεδρος:  Μαγουλάς Δημήτριος του Αλεξάνδρου.
Αντιπρόεδρος:  Σγουρδαίου Αικατερίνη του Θεοδώρου.
Γραμματέας:  Λιβάνιος Γεώργιος του Ανάργυρου.
 

 Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις     11:40 π.μ.

 Ο Προεδρεύων σύμβουλος                                                                  Τα μέλη 

Σάββας Ράμπιας  
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