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ΘΕΜΑ: Εκλογή Μελών Οικονοµικής Επιτροπής ( άρθρο 64 )
Απόσπασµα από το πρακτικό της 16 ης Ειδικής Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 2014 , το οποίο
συγκλήθηκε µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 9202/02-09-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει
εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ. Σουλδάτου Απόστολου .

Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Κουτσάφτη Παναγιώτη , διαπιστώθηκε από
τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , πως υπήρχε νόµιµη
απαρτία , δεδοµένου ότι σε σύνολο 21 µελών παραβρέθηκαν παρόντα και τα
21 µέλη και ονοµαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
6. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΟΣ
7. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
14. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
15. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
16. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο νεοεκλεγείς
Πρόεδρος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος , αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα
στην δηµοτική υπάλληλο κ. Τσόγκα Αικατερίνη και κάλεσε το Συµβούλιο να
προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής για δυόµιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή
συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι ( 6 ) τακτικά µέλη εκ των
οποίων δύο ( 2) θα προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της
µειοψηφίας και επίσης πέντε ( 5 ) αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων δύο (
2) θα προέρχονται από το σύνολο της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Επισήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν.
3852/ 2010 ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν µπορεί να εκλεγεί
µέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών
Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη
των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που προέρχονται από
το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή µε τον
τρόπο που θα επιλέξουν (µυστική ή φανερή ψηφοφορία).
Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα
είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της
µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην
ίδια περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία,
προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών
της µειοψηφίας.
Στο σηµείο αυτό οι παρατάξεις της µειοψηφίας αποφάσισαν οµόφωνα να
εκλέξουν τους υποψηφίους τους στην Οικονοµική Επιτροπή ( τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη ) µε φανερή ψηφοφορία.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας
και µετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των
υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής που εκλέχθηκαν από την µειοψηφία ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί:
1. κ. Σαµαρά Μαρία
2.κ.Κατσιφός Απόστολος
β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί :
1.κ.Τσαπράζης Βασίλειος
2.κ. Λάσκος Κωνσταντίνος
Στο σηµείο αυτό η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία
δήλωσε ότι επιθυµεί να αναπληρώνεται η ίδια από τον επικεφαλή της
ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζη Βασίλειο και ο κ. Κατσιφός Απόστολος
να αναπληρώνεται από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Λάσκο Κωνσταντίνο.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει δεύτερη
και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία
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των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα
διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που επιθυµούν να
θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο σηµείο αυτό ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη
στην Οικονοµική Επιτροπή τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους , οι οποίοι
και αποδέχθηκαν την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου ήτοι:
Κ. Χριστοδούλου Γεωργία , κ. Κοντογιώργος Απόστολος , κ. Βασταρδής
Κωνσταντίνος , κ. Σουλδάτος Απόστολος ( για τακτικά µέλη ) και κ. Αλτίνη
Ανέστη , Κουτσελίνη Προκόπιο και Καουνά Βασίλειο ( ως αναπληρωµατικά
µέλη ) .
Εποµένως από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τέσσερις ( 4 ) Σύµβουλοι και
ονοµαστικά οι κ.κ. Χριστοδούλου Γεωργία , Κοντογιώργος Απόστολος ,
Βασταρδής Κωνσταντίνος και Σουλδάτος Απόστολος και για αναπληρωµατικά
µέλη τρείς ( 3 ) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Αλτίνης Ανέστης ,
Κουτσελίνης Προκόπιος και Καουνάς Βασίλειος .
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι ( 6) τακτικών µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι ( 6 ) ήτοι δύο ( 2) της µειοψηφίας και
τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ( 1ης ) ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους οι τέσσερις ( 4) συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριµένα σε σύνολο εικοσιένα
ψήφων η κ. Χριστοδούλου Γεωργία έλαβε 14 ψήφους , ο κ. Κοντογιώργος
Απόστολος έλαβε 13 ψήφους ,ο κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος έλαβε 13
ψήφους και ο κ. Σουλδάτος Απόστολος έλαβε 13 ψήφους , οι οποίοι και
εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής. Καταµετρήθηκαν επίσης 3 λευκά ψηφοδέλτια.
Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία
και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κατσιφός Απόστολος έλαβαν από 9 ψήφους ,
εποµένως δεν εκλέγονται σ΄αυτή την φάση .

Στην συνέχεια ακολούθησε κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ. Κοντογιώργου Απόστολου , Βασταρδή Κωνσταντίνου και
Σουλδάτου Απόστολου ( οι οποίοι κατά την παραπάνω ψηφοφορία έλαβαν
από 13 ψήφους και εποµένως ισοψήφησαν ) . Από την κλήρωση προέκυψε ότι
ο κ. Κοντογιώργος Απόστολος είναι δεύτερο τακτικό µέλος της Οικονοµικής
Επιτροπής , ο κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος είναι τρίτο τακτικό µέλος της
Οικονοµικής Επιτροπής και ο κ. Σουλδάτος Απόστολος είναι τέταρτο τακτικό
µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής .
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Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι αποµένουν άλλες δύο (2) θέσεις
τακτικών µελών για τις οποίες ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για τους
εναποµείναντες δύο υποψηφίους.
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε µεταξύ των δύο (2) εναποµεινάντων
υποψηφίων, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν µέχρι τόσους υποψηφίους, όσες
και οι κενές θέσεις δηλαδή δύο.
Μετά την παραπάνω ( 2 ) ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι κανείς υποψήφιος
δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων , δεδοµένου ότι και
οι δύο υποψήφιοι έλαβαν από εννέα 9 ψήφους και εποµένως δεν εκλέγονται
σ΄ αυτή την φάση. Καταµετρήθηκαν επίσης 11 λευκά και 1 άκυρο ψηφοδέλτια.
Αποµένουν εποµένως δύο κενές θέσεις
ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία.

για πλήρωση για τις οποίες

θα

Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι η επικεφαλής της µείζονος
µειοψηφίας
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία και ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Κατσιφός Απόστολος εκλέγονται
ως τακτικά µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής µε τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων ∆ηµοτικών
Συµβούλων δεδοµένου ότι σ΄ αυτή την φάση έλαβαν από 8 ψήφους.
Καταµετρήθηκαν επίσης 11 λευκά και 2 άκυρα ψηφοδέλτια.
Στην συνέχεια ακολούθησε κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ. Σαµαρά Μαρίας και Κατσιφού Απόστολου ( οι οποίοι κατά την
παραπάνω ψηφοφορία έλαβαν από 8 ψήφους και εποµένως ισοψήφησαν ).
Από την κλήρωση προέκυψε ότι η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ.
Σαµαρά Μαρία είναι πέµπτο τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής , ο κ.
Κατσιφός Απόστολος είναι έκτο τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής .
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε ( 5) αναπληρωµατικών µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής µε δεδοµένες τις υποψηφιότητες των δύο ( 2) µελών
της µειοψηφίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και των τριών
( 3) µελών της πλειοψηφίας, όπως ονοµαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα
αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής
Μετά το πέρας της παραπάνω ( 1ης ) ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι από τους πέντε (5) υποψηφίους οι τρεις ( 3) συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριµένα ο κ. Κουτσελίνης
Προκόπιος έλαβε 16 ψήφους , ο κ. Καουνάς Βασίλειος έλαβε 14 ψήφους ,
και ο κ. Αλτίνης Ανέστης έλαβε 14 ψήφους , οι οποίοι και εκλέγονται από την
ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής.
Καταµετρήθηκε επίσης 1 άκυρο ψηφοδέλτιο.
Στην συνέχεια ακολούθησε κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων δηµοτικών
Συµβούλων κ. Αλτίνη Ανέστη και Καουνά Βασίλειου ( οι οποίοι κατά την
παραπάνω ψηφοφορία έλαβαν από 14 ψήφους και εποµένως ισοψήφησαν ).
Από την κλήρωση προέκυψε ότι ο κ. Αλτίνης Ανέστης είναι δεύτερο
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αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής και ο κ. Καουνάς
Βασίλειος τρίτο αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής .
Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Τσαπράζης
Βασίλειος έλαβε 10 ψήφους εποµένως δεν συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και δεν εκλέγεται σ΄ αυτή την φάση.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λάσκος Κωνσταντίνος έλαβε 9 ψήφους εποµένως
δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και δεν εκλέγεται σ΄
αυτή την φάση.
Αποµένουν εποµένως άλλες δύο (2) θέσεις αναπληρωµατικών µελών για τις
οποίες ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για τους εναποµείναντες υποψηφίους.
Κατόπιν ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία
µεταξύ των δύο (2)
εναποµεινάντων για τις θέσεις των αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής .Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν µέχρι τόσους υποψηφίους, όσες
και οι κενές θέσεις δηλαδή δύο.
Μετά την δεύτερη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι εκλέγονται
ως
αναπληρωµατικά
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων ∆ηµοτικών Συµβούλων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Λάσκος Κωνσταντίνος µε δεκαέξι ( 16 ) ψήφους και ο επικεφαλής της
ελάσσονος µειοψηφίας ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαπράζης Βασίλειος µε
δεκατέσσερις ( 14 ) ψήφους . Καταµετρήθηκαν επίσης 2 λευκά και 3 άκυρα
ψηφοδέλτια .
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα
ονόµατα των εκλεγέντων µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για τη
θητεία από 1.9.2014 έως 5.3.2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Χριστοδούλου Γεωργία του Χρήστου µε 14 ψήφους
2. Κοντογιώργος Απόστολος του Βασιλείου µε 13 ψήφους (κατόπιν
κλήρωσης την οποία διενήργησε ο Πρόεδρος )
3. Βασταρδής Κωνσταντίνος του Ιωάννη µε 13 ψήφους (κατόπιν
κλήρωσης την οποία διενήργησε ο Πρόεδρος )
4. Σουλδάτος Απόστολος του ∆ηµητρίου µε 13 ψήφους (κατόπιν
κλήρωσης την οποία διενήργησε ο Πρόεδρος )
5. Σαµαρά Μαρία του Γεωργίου µε 8 ψήφους (κατόπιν κλήρωσης
την οποία διενήργησε ο Πρόεδρος )
6. Κατσιφός Απόστολος του Ιωάννη µε 8 ψήφους(κατόπιν κλήρωσης
την οποία διενήργησε ο Πρόεδρος )
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. Κουτσελίνης Προκόπιος του Ευσταθίου µε 16 ψήφους
2. Αλτίνης Ανέστης του Ευσταθίου µε 14 ψήφους (κατόπιν κλήρωσης
την οποία διενήργησε ο Πρόεδρος )
3. Καουνάς Βασίλειος του Ιωάννη µε 14 ψήφους (κατόπιν κλήρωσης
την οποία διενήργησε ο Πρόεδρος )
4. Λάσκος Κωνσταντίνος του Γεωργίου µε 16 ψήφους
5. Τσαπράζης Βασίλειος του Γεωργίου µε 14 ψήφους .

ΑΔΑ: 7ΨΑΡΩΡΚ-ΒΚΟ

Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 , τα πρακτικά της
εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε ( 5 ) ηµερών από την
διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας , ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του , η οποία ασκείται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ( 5 ) ηµερών , από την διενέργεια της
εκλογής , αποφαίνεται , µέσα σε πέντε ( 5 ) ηµέρες το αργότερο αφότου
παρέλαβε τα πρακτικά , για την νοµιµότητα της εκλογής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 180/2014
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται
ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ )

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά 08.09.2014
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

