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                                                             Π  Ρ Α Κ Τ Ι  Κ Ο      1ο 
 

Στο Μουζάκι 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 Μουζακίου, ύστερα από την με αριθ.12419/27-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του Συμβούλου 
που εκλέχθηκε με τις περισσοτέρους ψήφους Καλαμπαλίκη Θωμά, του πλειοψηφούντος συνδυασμού 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, με θέμα: «Εκλογή 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου» 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
πέντε (5) Συμβούλων, ήταν παρόντες: 
 
 

Α/α  Μ   έ   λ  η Παρόντες Απόντες 
1  Καλαμπαλίκης Θωμάς            Πλειοψηφών Σύμβουλος Χ  
2. Πούπης Νικόλαος                Χ  
3. Λιάβα Θεοπίστη           Χ  
4. Πλακιάς Φίλιππος   Χ  
5. Τριχιάς Πολυχρόνης Χ  

 
 

Ο Προεδρεύων  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 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 στον Υπάλληλο του Δήμου 
Μουζακίου Καλύβα Φώτιο. 
 
 Εκλογή Προέδρου 
 
Για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου έθεσαν υποψηφιότητα οι Σύμβουλοι κ. 
Καλαμπαλίκης Θωμάς και κ. Πλακιάς Φίλιππος, οι οποίοι μετά από φανερή ψηφοφορία έλαβαν: 
Καλαμπαλίκης Θωμάς: τρεις ( 3 ) ψήφους υπέρ 
Πλακιάς Φίλιππος: δύο (2 )ψήφους υπέρ 
Συνεπώς ο Σύμβουλος κ. Καλαμπαλίκης Θωμάς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του Συμβουλίου και επομένως εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου. 
 
 Εκλογή Αντιπροέδρου 
 
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου έθεσε υποψηφιότητα ο Σύμβουλος κ. 
Πούπης Νικόλαος, ο οποίος μετά από φανερή ψηφοφορία έλαβε: 
Πούπης Νικόλαος:  τρεις ( 3 ) ψήφους υπέρ  και δύο (2 ) ψήφους λευκό 
Συνεπώς ο Σύμβουλος κ. Πούπης Νικόλαος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του Συμβουλίου και επομένως εκλέγεται Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου. 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση. 



 
 
 
             Ο Προεδρεύων                                                                                            Τα μέλη                                                                
                                                                                                                      Ακολουθούν υπογραφές 
 
 
        Καλαμπαλίκης Θωμάς 


