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Απόσπασμα από τα πρακτικά
Αρ.Απόφασης 1
Το Συμβούλιο της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας που προέκυψε από τις εκλογές της 7 ης
Νοεμβρίου 2010 συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Κυριακή 02-01-2011 και ώρα 12:00
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, της οδού Καλλέργη 142, μετά από εμπρόθεσμη
πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού κ.
Σκορδίλη Θεόδωρου, με αριθμό πρωτοκόλλου 404 / 22-12-2011,
που
κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες 11 συμβούλους, τους πιο κάτω:
1. ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
3. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΔΑΒΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΡΟΔΗ
8. ΚΟΥΒΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
9. ΔΟΥΡΕΚΑ – ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10. ΚΑΡΛΕ – ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
11. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ: Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού
κ. Σκορδίλης Θεόδωρος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Προϊσταμένη τoυ Τμήματος Ε΄Δημοτικού Διαμερίσματος
κ. Σωτηρίου Βασιλική, στην οποία ο προεδρεύων σύμβουλος
κ.Θ. Σκορδίλης ανέθεσε καθήκοντα γραμματέα για την ειδική αυτή
συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1o: Εκλογή Προέδρου του συμβουλίου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας.
Το Σώμα συνέρχεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο
79) σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 41/14-12-2910 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για να προβεί στην εκλογή του Προέδρου και
Αντιπροέδρου του 5ου Κοινοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011-2012, με φανερή
ψηφοφορία που διενεργείται από το σύνολο των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας. Οι υποψήφιοι για τα εν λόγω αξιώματα αναδεικνύονται από την πλειοψηφία
και την μειοψηφία αντίστοιχα.
Όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
εγκύκλιο με αριθμό 41/2010, τη θέση του προέδρου –που αναδεικνύεται από τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό – καταλαμβάνει ο υποψήφιος που θα λάβει την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του σώματος στην φανερή ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.
Από τον συνδυασμό «ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ» προτάθηκε ως υποψήφιος
πρόεδρος ο κ. Θεόδωρος Σκορδίλης.
Κατά τη φανερή ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των μελών του
πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ο κ. Θεόδωρος Σκορδίλης, έλαβε επί συνόλου επτά
(7) συμβούλων, επτά (7) θετικές ψήφους και ανεδείχθη Υποψήφιος για το αξίωμα
του προέδρου.
Στη συνέχεια διενεργήθηκε εκλογή με φανερή ψηφοφορία από το σύνολο των
μελών του σώματος για την ανάδειξη του προέδρου του Συμβουλίου , κατά την
οποία ο κ Θεόδωρος Σκορδίλης, έλαβε επί συνόλου έντεκα (11) παρόντων, δέκα
(10) θετικές ψήφους και μία λευκή του κ. Γιάννη Γαλανάκη.
Μετά το πέρας της προαναφερόμενης διαδικασίας και σύμφωνα με το Νόμο ο κ.
Θεόδωρος Σκορδίλης του Κωνσταντίνου εξελέγη πρόεδρος του Συμβουλίου της
5ης Δημοτικής Κοινότητας.
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε
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