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Στο Μαυρομμάτι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 2 Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα της 
εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Μαυρομματίου, ύστερα από την με αριθ.12419/27-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του 
Συμβούλου που εκλέχθηκε με τις περισσοτέρους ψήφους Γκινή Επαμεινώνδα, του πλειοψηφούντος 
συνδυασμού ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, με θέμα: 
«Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου» 

 
Ο Προεδρεύων  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντες τους: Γκινή Επαμεινώνδα, Πάπαρη 

Βασιλεία, Κοσμά Προκόπιο,Τσίντζου Μαρία και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης εξέθεσε 
ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 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 και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. 

 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε το Συμβούλιο, το σώμα 

εκλέγει, χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.   
 
Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα στην Υπάλληλο του Δήμου 

Μουζακίου Βλάχου Στυλιανή. 
 
 Εκλογή Προέδρου 
 
Για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου έθεσαν υποψηφιότητα οι Σύμβουλοι 
κ. Γκινής Επαμεινώνδας και κ. Τσίντζου Μαρία. 
Στο ξεκίνημα της διαδικασίας της ψηφοφορίας ο Προεδρεύων Σύμβουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον Σύμβουλο κ. Νάσιο Γεώργιο, ο οποίος του δήλωσε πως μετά από κατεπείγουσα εισαγωγή του πατέρα 
του στο Γ.Ν. Καρδίτσας βρισκότανε καθ΄ οδόν προς το Δημοτικό Κατάστημα Μαυρομματίου και του δήλωνε 
την επιθυμία να καθυστερήσουνε τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας περιμένοντάς τον. 
Στη συνέχεια αφού ερωτήθηκαν από τον Προεδρεύοντα, οι Σύμβουλοι δήλωσαν ομόφωνα πως προτίθενται 
να περιμένουνε τoν ανωτέρω Σύμβουλο προκειμένου να συμμετάσχει και ο ίδιος στη διαδικασία της 
ψηφοφορίας, για την ολοκλήρωσή της. 
Με την έλευση του κ. Νάσιου ολοκληρώθηκε η διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας στο Δημοτικό 
Κατάστημα Μουζακίου, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν: 
Γκινής Επαμεινώνδας : τρεις ( 3 ) ψήφους υπέρ 
Τσίντζου Μαρία: δύο (2 )ψήφους υπέρ 
Συνεπώς ο Σύμβουλος κ. Γκινής Επαμεινώνδας συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του Συμβουλίου και επομένως εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου. 
 
 Εκλογή Αντιπροέδρου 
 
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου έθεσαν υποψηφιότητα οι 
Σύμβουλοι κ. Πάπαρη Βασιλεία και κ. Τσίντζου Μαρία, οι οποίες μετά από φανερή ψηφοφορία έλαβαν: 
Πάπαρη Βασιλεία:  τρεις ( 3 ) ψήφους υπέρ 
Τσίντζου Μαρία: δύο (2 ) ψήφους υπέρ 
Συνεπώς η Σύμβουλος κ. Πάπαρη Βασιλεία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του Συμβουλίου και επομένως εκλέγεται Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου. 



 
    Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της 
Δημοτικής Κοινότητας. 
 
 
             Ο Προεδρεύων                                                                                            Τα μέλη                                                                
                                                                                                                      Ακολουθούν υπογραφές 
 
 
        Γκινής Επαμεινώνδας 


