Επεξηγηματική ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία
ανάδειξης εκλογής νέου Γραμματέα του Δ.Σ. του Δήμου Κόνιτσας,
κατόπιν της από 8/2/2021 αίτησης παραιτήσεως του μέχρι πρότινος
ασκούντος καθήκοντα Γραμματέα Νικολάου Καλτσούνη

Σε συνέχεια της από 17/2/2021 προσκλήσεως σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.
Κόνιτσας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε νομίμως στα
Μέλη του Δ.Σ., διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας που πρέπει να
τηρηθούν στο πλαίσιο της εκ του νόμου υποχρέωσής μας προς πρόληψη της εξάπλωσης
του ιού COVID-19, η διαδικασία εκλογής νέου γραμματέα του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ως
εξής:
Αρχικά η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν η 3η σε εκλογική δύναμη παράταξη του Δ.Σ. προτίθεται να καλύψει τη
θέση του γραμματέα του Δ.Σ. με μέλος προερχόμενο από τους κόλπους της. Σε καταφατική
περίπτωση θα τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 περ.α΄του άρθρου 71 του Ν.
4555/2018 και θα κληθούν τα μέλη της παράταξης: «Ο Τόπος που θέλω να Ζω» να προβούν
σε μυστική ψηφοφορία εντός της ίδιας ώρας στην αίθουσα του Δ.Σ., όπου θα έχει
τοποθετηθεί ειδική κάλπη, ψηφοδέλτια και φάκελοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Γραμματέα του Δ.Σ. από την ανωτέρω παράταξη, θα
ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 περ. δ΄του Ν. 4555/2018. Πιο συγκεκριμένα
σε περίπτωση που προκύψουν περισσότερες από 1 υποψηφιότητες προερχόμενες από τις
λοιπές πλέον παρατάξεις, θα κληθούν τα μέλη του συνόλου των παρατάξεων του Δ.Σ. να
συμμετάσχουν σε μυστική ψηφοφορία στην αίθουσα του Δ.Σ..
Τέλος, σε περίπτωση που προκύψει μία μόνο υποψηφιότητα από τις λοιπές
παρατάξεις η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς ψηφοφορία με την εκλογή του μοναδικού
υποδειχθέντος υποψηφίου.
Καθίσταται αυτονόητο ότι τοιουτοτρόπως η συνεδρίαση ενδέχεται να υπερβεί
χρονικά την καθοριζόμενη στην πρόσκληση ώρα. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι την 15η απογευματινή της ίδιας μέρας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νιτσιάκος Δημήτριος

