
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  4/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                            
                     ΘΕΜΑ: Εκλογή  Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αρ. Απόφασης: 18/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 5η  του µήνα Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Κυριακή και 

ώρα  18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
125/28-2-2017 έγγραφη πρόσκληση της συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε 
τις περισσότερες ψήφους κα. Αγγελική Κούτικα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).  

Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Κωνσταντίνου Βρατσάνου, διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα 
στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενη ∆ηµοτική Σύµβουλο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, 
δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα (10), και 
ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία  1.Βασιλικής Ιωάννης  
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος  2.Βρατσάνος Μάρκος  
3.Κούτικα Αγγελική  3.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα  
4.Κουτσοδόντη Αγγελική   
5.Κουτσοδόντη Βασιλική  
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη  
7.Μπεναρδής Γεώργιος  
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης  
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος  
10.Χαχούλης Φώτης  

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Η Προεδρεύουσα ∆ηµοτική Σύµβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του 
Συµβουλίου στη ∆ηµοτική Υπάλληλο κα Γιάννη Αρχόντισσα.    

Σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου, της έναρξης 
της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το 
δηµοτικό συµβούλιο 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.  

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, το σώµα 
εκλέγει, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του. Ο 
πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη 
µείζονα παράταξη της µειοψηφίας και ο γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύµβουλος που 
προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους 
υπαλλήλους του δήµου. 

Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον πλειοψηφήσαντα 
συνδυασµό να εκλέξει, µεταξύ των µελών του και µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών 
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του, τον υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η 
εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν 
επιτευχθεί η εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία µεταξύ 
των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειµένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία 
διενεργεί ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός σύµβουλος. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συµβούλους της µείζονος µειοψηφίας 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και τους συµβούλους από την παράταξη της πλειοψηφίας, αφού δεν υπάρχουν 
λοιπές δηµοτικές παρατάξεις µειοψηφίας, να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωµα του γραµµατέα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

∆ιευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η µείζονα µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η 
ελάσσονα µειοψηφία δεν υποδείξει γραµµατέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη µείζονα 
µειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.  

Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα 
αξιώµατα του Προεδρείου, η Προεδρεύουσα κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να προβούν, µε µυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για το διάστηµα από 05/03/2017 έως 31/08/2019 , ξεχωριστά για κάθε 
αξίωµα, ανάµεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που αναδείχθηκαν µε την 
παραπάνω διαδικασία. 

Ειδικότερα ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον 
πλειοψηφήσαντα συνδυασµό αναδείχθηκε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα. Κουτσοδόντη Βασιλική και 
κάλεσε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής της για το συγκεκριµένο 
αξίωµα.  

Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από την 
προεδρεύουσα Σύµβουλο δέκα (10) σταυροί προτίµησης για την υποψήφια Πρόεδρο κα. Κουτσοδόντη 
Βασιλική, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου υποψήφιος από τη µείζονα µειοψηφία αναδείχθηκε ο κ. Χατζησκουλίδης Χρήστος και 
κάλεσε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριµένο 
αξίωµα.  

Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από την 
προεδρεύουσα Σύµβουλο δέκα (10) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. 
Χατζησκουλίδη Χρήστο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου υποψήφια αναδείχθηκε από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, αφού δεν υπάρχουν λοιπές 
δηµοτικές παρατάξεις µειοψηφίας, η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα. Κούτικα Αγγελική και κάλεσε τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής της για το συγκεκριµένο αξίωµα.  

Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από την 
προεδρεύουσα Σύµβουλο δέκα (10) σταυροί προτίµησης για την υποψήφια Γραµµατέα κα Κούτικα 
Αγγελική, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση της Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το διάστηµα από 
05/03/2017 έως 31/08/2019 όπως παρακάτω: 

 
α. Πρόεδρος η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Κουτσοδόντη Βασιλική 
β. Αντιπρόεδρος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χατζησκουλίδης Χρήστος  
γ. Γραµµατέας η ∆ηµοτικής Σύµβουλος κα Κούτικα Αγγελική 

ΑΔΑ: 6ΜΞΛΩΗΧ-Σ4Η



 

 
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται 

µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (ή 
στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, καθόσον αυτός υποκαθιστά στις αρµοδιότητές του τον 
Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ), ο 
οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 
                                                                    

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  18/2017 
 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Προεδρεύων Σύµβουλος                              Ακριβές Απόσπασµα                                Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                Υπογραφές 
 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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