
 

  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 µελών Οικονοµικής Επιτροπής 

Αρ. Απόφασης: 19/2017 
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.                                           
 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 
Επιτροπής για το διάστηµα από 05/03/2017 έως 31/08/2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά µέλη εκ των οποίων τα δύο (2) θα 
προέρχονται από το σύνολο των µελών της δηµοτικής παράταξης της µειοψηφίας και επίσης πέντε (5) 
αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των µελών της 
δηµοτικής παράταξης της µειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών µελών που εκπροσωπούν τη 
µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Επεσήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
κάλεσε όλους τους Συµβούλους της δηµοτικής παράταξης της µειοψηφίας να προβεί αρχικά στην 
εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που προέρχονται 
από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας και που αναλογούν  σε αυτή δύο [2] υποψήφιοι ως 
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τακτικά µέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωµατικά µέλη µε τον τρόπο που θα επιλέξουν 
(µυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε η 
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της µειοψηφίας και αν 
τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει 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 της µειοψηφίας. Αν σε 
οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια 
συνεδρίαση. 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους συµβούλους της µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωση 
της η Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι 

α. υποψήφιοι τακτικοί οι:  
      1.  κα Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
      2.  κ. Χαχούλης Φώτιος 
β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι:  

1. κ. Βρατσάνος Μάρκος 
2. κα. Κουτσοδόντη Αγγελική 

 
Η 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 για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη 
και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση 
ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από την 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. 

Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής τέσσερις (4) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι εξής: 

1. κα Βασιλική Ευαγγελία 
2. κα Κούτικα Αγγελική 
3. κα Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
4. κ. Παπαµιχάλης Ιωάννης 

 
για αναπληρωµατικά µέλη τρεις (3) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι εξής: 

1. κ. Βασιλικής Ιωάννης 
2. κ. ∆ηµητρέλης Νικόλαος 
3. κ. Μπεναρδής Γεώργιος 

 
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 ισάριθµους µε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) 

υποψηφίους και οι έξι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριµένα οι 

1. κα Βασιλική Ευαγγελία (10 σταυροί προτίµησης) 
2. κα Κούτικα Αγγελική (10 σταυροί προτίµησης) 
3. κα Κουτσοδόντη Καλλιόπη (10 σταυροί προτίµησης) 
4. κ. Παπαµιχάλης Ιωάννης (10 σταυροί προτίµησης) 
5. κα Μπουλαζέρη Μαργαρίτα (10 σταυροί προτίµησης) 
6. κ. Χαχούλης Φώτιος (10 σταυροί προτίµησης) 
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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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 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 αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως 
αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής µε. απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  

1. κ. Βασιλικής Ιωάννης (10 σταυροί προτίµησης) 
2. κ. ∆ηµητρέλης Νικόλαος (10 σταυροί προτίµησης) 
3. κ. Μπεναρδής Γεώργιος (10 σταυροί προτίµησης) 
4. κ. Βρατσάνος Μάρκος (10 σταυροί προτίµησης) 
5. κα. Κουτσοδόντη Αγγελική (10 σταυροί προτίµησης) 
Μετά την παραπάνω διαδικασία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εκλέγει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για το διάστηµα από 05/03/2017 έως 31/08/2019, 
όπως παρακάτω: 

 
Τακτικά Μέλη: 
1. κα Βασιλική Ευαγγελία  
2. κα Κούτικα Αγγελική  
3. κα Κουτσοδόντη Καλλιόπη  
4. κ. Παπαµιχάλης Ιωάννης  
5. κα Μπουλαζέρη Μαργαρίτα  
6. κ. Χαχούλης Φώτιος  
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. κ. Βασιλικής Ιωάννης  
2. κ. ∆ηµητρέλης Νικόλαος  
3. κ. Μπεναρδής Γεώργιος  
4. κ. Βρατσάνος Μάρκος  
5. κα. Κουτσοδόντη Αγγελική  
 
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  19/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                    Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                   Υπογραφές 
 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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