
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ   ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
Ταχ.Δ/νση: Ζαγορά 
Πληρ: Μαργαρίτης Κωνσταντίνος  
 

 

                                                                 Ζαγορά  03 Νοεμβρίου  2021                           
                                                       Αριθ. Πρωτ.: 10733 

 
 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη  
του Δημοτικού Συμβουλίου  
(όπως Πίνακας Αποδεκτών) 

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την εκλογή Προέδρου  και Γραμματέα Δ.Σ.  

 
 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε Συνεδρίαση (15η Ειδική Συνεδρίαση 

Δ.Σ. 2021)  ( άρθρο 64 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει) ώστε να διεξαχθεί η 

εκλογή νέου Προέδρου και Γραμματέα  του Δημοτικού Συμβουλίου, με 

φυσική παρουσία μόνο  για τους πλήρως εμβολιασμένους ή 

νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο ( παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της 

υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.Οικ.52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3958)ΚΥΑ, και  με 

τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής  SKYPE για τους μη 

εμβολιασμένους ή για όσους δεν έχουν συμπληρώσει διάστημα 14 

ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. 

 

Η  15η Ειδική Συνεδρίαση 2021,  θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό 

κατάστημα  στην Ζαγορά  στις 7/11/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 

π.μ., με θέματα: 

1.Αποδοχή Α) της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9531/04-10-2021 παραίτησης του κυρίου 

Χιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , 

σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64 παρ. 8. & Β) της υπ΄αριθμ. 

πρωτ:10693/02-11-2021 παραίτησης του κυρίου Μούτου Ιωάννη  από το 

αξίωμα του Γραμματέα  του Δημοτικού Συμβουλίου & 
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2.Εκλογή νέου Προέδρου και νέου Γραμματέα του σώματος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει. 

 

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων  

του τελευταίου διαστήματος και της  κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην 

οποία παραμένει εξαιτίας αυτών ο Δήμος μας, δεν κατέστη  δυνατή η 

πραγματοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης του Προέδρου εντός του 

μηνός Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η ειδική συνεδρίαση και  η δια ζώσης 

μυστική ψηφοφορία, να διεξαχθούν  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στο Δημαρχείο Ζαγοράς , στις 7 Νοεμβρίου  2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 

έναρξης  της συνεδρίασης: 10:00 π.μ. και ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 

: 11:45 π.μ.  και ώρα λήξης ψηφοφορίας: 13:00 μ.μ. 

 

Σύμφωνα με την αριθμ.643/69472/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στις 

περιπτώσεις που στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται λήψη απόφασης του 

συλλογικού οργάνου με μυστική ψηφοφορία, επί παραδείγματι κατά την 

εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου ή μελών των επιτροπών 

(οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής), η συνεδρίαση διεξάγεται ως 

εξής: 

Το συλλογικό όργανο προσκαλείται σε συνεδρίαση είτε δια ζώσης, είτε με 

τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, τα μέλη που δεν έχουν φυσική παρουσία, 

συμμετέχουν αρχικά με ηλεκτρονικά μέσα, στη συνέχεια θα πρέπει να 

προσέλθουν στο χώρο της ψηφοφορίας, εντός του χρονικού διαστήματος που 

ορίζει ο πρόεδρος και το οποίο πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση, 

προκειμένου να παράσχουν την ψήφο τους. Στο χώρο της ψηφοφορίας 

μπορούν να παραβρεθούν, χωρίς περιορισμό ατόμων, οι πλήρως 

εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Τα τυχόν 

ανεμβολίαστα μέλη προσέρχονται την ίδια τασσόμενη από τον πρόεδρο 

χρονική προθεσμία στο χώρο της ψηφοφορίας, εισέρχονται όμως σε αυτόν 

για να ψηφίσουν, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ατόμων που 

παρευρίσκονται εντός του χώρου (συμπεριλαμβανομένων των 

ανεμβολίαστων μελών) είναι έως επτά (7) άτομα. Εντός του χώρου της 

ψηφοφορίας τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα (τήρηση 

απόστασης ενάμισι μέτρου, χρήση μάσκας). Αρμόδιο για την τήρηση της 
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εφαρμογής των ανωτέρω, είναι το πρόσωπο υπό την προεδρία του οποίου 

διεξάγεται η συνεδρίαση. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και συνοψίζοντας,  σας ενημερώνουμε ότι όσοι 

είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο θα 

πρέπει να προσκομίσουν άμεσα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης , 

προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν δια ζώσης στην συνεδρίαση. Σε 

αντίθετη περίπτωση, θα συμμετέχουν αρχικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικά 

μέσα (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

SKYPE) , στη συνέχεια όμως θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο της 

ψηφοφορίας, κατά την ώρα που ορίζεται παραπάνω, προκειμένου να 

συμμετέχουν στην διαδικασία της ψηφοφορίας. 

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 

 

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος  
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