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Ψ Α Ρ Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 8/2019

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 18/2019 
Στα Ψαρά σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα

και ώρα 19:30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.  1375/19-9-2019 έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Βασιλική Ευαγγελία
3) Δημητρέλη Μαργαρίτα
4) Καραγιώργη Μαρκέλλα
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:

Με το  υπ' αριθμ. 09/01.09.2019 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η
εκλογή  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Ηρωικής  Νήσου  Ψαρών  για  το  χρονικό
διάστημα  από  1-9-2019  έως  6-11-2021.  Η  διαδικασία  κρίθηκε  νόμιμη  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
48368/06.09.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Με την  υπ’ αριθμό 78/2019 (Αρ. Πρωτ. 1300/2-9-2019) απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν ως τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως προβλέπετε από την παρ. 1 του άρθρο 74 Ν. 3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  76  του  N.  4555/18  (ΦΕΚ  133/19.07.2018  τεύχος  Α'),
αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος
Α’) οι Αντιδήμαρχοι Παπαμιχάλης Ιωάννης και Καραγιώργη Μαρκέλλα.

Με την παρ. 11 του άρθρου 74 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 Ν. 4555/18 και
από την παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 4623/19  «Οι επιτροπές (σημ.: Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής) στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με
φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της
επιτροπής».

   ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

ΘΕΜΑ:  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρωικής Νήσου
Ψαρών για τη Δημοτική Περίοδο από 08.09.2019 έως 06.11.2021
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Τα Μέλη

Υπογραφές

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  90/59849/21.08.2019  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ,  αντιπρόεδρος  εκλέγεται
όποιος  συγκεντρώσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  όλων  των  μελών  της  αντίστοιχης  Επιτροπής.  Σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και
πάλι δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος
λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της
κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής.

Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται προς
την  Οικονομική  Επιτροπή  τη  διενέργεια  εκλογής  Αντιπρόεδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του
Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών για τη δημοτική περίοδο από 08-09-2019 έως 06-11-2021.

Στη συνέχεια  ο  Δήμαρχος  και  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  πρότεινε  για  την  θέση του
Αντιπροέδρου το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλική Ευαγγελία.
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής δεν τέθηκε άλλη υποψηφιότητα.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας,  υποψηφιοτήτων,  για το αξιώματα του Αντιπροέδρου,  ο
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε το σύνολο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για
την εκλογή του Αντιπροέδρου, με φανερή ψηφοφορία.
Έπειτα  από  την  διαδικασία  της  ψηφοφορίας  για  την  εκλογή  του  Αντιπροέδρου  της  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Η.Ν. Ψαρών ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το οποίο έχει
ως εξής:
Από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφισαν φανερά και οι επτά (7).
Η  κ.  Βασιλική  Ευαγγελία  έλαβε  επτά  (7)  ψήφους  και  εκλέγεται  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής
Επιτροπής για τη δημοτική περίοδο από 08-09-2019 έως 06-11-2021.
Αφού τελείωσε στο σημείο αυτό η διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για
τη  δημοτική  περίοδο  από  08-09-2019  έως  06-11-2021,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  τη  διατύπωση  της
απόφασης.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) το υπ’ αριθμ. 09/01.09.2019 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εκλογής

μελών της Οικονομικής Επιτροπής
2) την υπ’ αριθμό 78/2019 (Αρ. Πρωτ. 1300/2-9-19) απόφαση Δημάρχου ορισμού αντιδημάρχων
3) την παρ. 11 του άρθρου 74 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 Ν. 4555/18 και

από την παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 4623/19
4) την υπ’ αριθμ. 90/59849/21.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ 
5) την ψηφοφορία που διεξήχθη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει  Αντιπρόεδρο της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Ηρωικής  Νήσου  Ψαρών  για  τη

Δημοτική περίοδο από 08-09-2019 έως 06-11-2021 το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλική

Ευαγγελία, με επτά (7) ψήφους υπέρ σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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