
   

 
                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ         

                                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το  πρακτικό της  19ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  8-9-2019. 
 

                                                                       Πράξη  129η                                                 
  Ιθάκη, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. 
Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 4637/3-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του προεδρεύοντος συμβούλου του 
συνδυασμού του Δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΤΡΕΛΛΗ, και 
που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 64 & 67 του Ν. 
3852/2010. 

  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του, τα 16 και 
αναλυτικά : 

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων) ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 

2.   ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   

3.   ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  (αν και νομίμως προσκληθείσα) 

4.   ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

5.  ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ  

6.  ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

7.  ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (ΒΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΑ  

8.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

9.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

10.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

11.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

12.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ   

13.  ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

14.  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  

15.  ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

16.  ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 
       Ο Προεδρεύων και πρώτος στους ψήφους σύμφωνα με την ανακήρυξη του Πρωτοδικείου, Δημοτικός 

Σύμβουλος του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΤΡΕΛΛΗΣ εισηγείται το 1ο θέμα  ημερ.διάταξης (  

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου) και αφού ανέθεσε 
καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δηµοτικό υπάλληλο κ. Οικονομίδη Γεώργιο, κάλεσε το συμβούλιο να 
προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την πρώτη θητεία 
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 6.11.2021, στην ειδική 
αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως 
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018.  
 

       Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 59 παρ. 4 του ν. 3852/2010, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο 
γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου δεν δύνανται να οριστούν αντιδήμαρχοι. 
      

Α' στάδιο- ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για ανάδειξη προτεινόμενων. 
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από την παράταξη 

του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική 
δύναμη και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Όπως 
ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις 
παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων 
παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν 
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συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε 
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία 
εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε 
περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 
Στη συνέχεια ο προεδρεύων κάλεσε την παράταξη <ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ> του ΔΗΜΑΡΧΟΥ η οποία και 

πρότεινε Υποψήφιο Πρόεδρο τον κ. Στέφανο Φιαμπόλη. 
 

 Ο κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας 
<ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ> δήλωσε ότι η Παράταξή του δεν επιθυμεί να αναδείξει 
υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου διότι όπως ανέφερε, με τη νέα νομοθεσία το Προεδρείο έχει 
υποβαθμιστεί και έχει καταντήσει Προεδρείο του Προέδρου, ο οποίος μόνος του καταρτίζει την ημερήσια 
διάταξη και θα είναι ένα τυπικό Προεδρείο.  

 
Έπειτα από την ανωτέρω δήλωση του κ. Μαυροκέφαλου, ο προεδρεύων κάλεσε την παράταξη του 

Δημάρχου να προτείνει υποψήφιο Αντιπρόεδρο η οποία και προτείνει τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΜΑΡΗ και στη 
συνέχεια την κάλεσε να προτείνει υποψήφιο Γραµµατέα , όπου προτάθηκε ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΥΠΑΣ, (άρθρο 
64 παρ. 2 περ. γ’ εδ. β’ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, κατά 
το οποίο σε περιπτώσεις δήμων στους οποίους εκλέχθηκαν μόνο δύο (2) συνδυασμοί, ο γραμματέας του 
δημοτικού συμβουλίου προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.) 

 
Κατόπιν των ανωτέρω οι υποψηφιότητες αυτές προάγονται στη β΄φάση της διαδικασίας εκλογής άνευ 

ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας, καθότι είναι μοναδικές. (Αρθ. 64 παρ. 3 εδ. προτελευταίο του ν. 
3852/2010, όπως το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6β του ν. 4623/2019.) 

      
Β' στάδιο- επικύρωση εκλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Ο προεδρεύων σύμβουλος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΤΡΕΛΛΗΣ ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του 
προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος 
υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν 
διαφορετικές προτάσεις. 

 
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα 

επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις 
διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην 
οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) 
του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.  

 
Δεν υποβλήθηκε καμία διαφορετική πρόταση για την εκλογή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Κατόπιν ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 

μελών του Προεδρείου, χωριστά για κάθε ένα από τα ανωτέρω αξιώματα και με μυστική ψηφοφορία.  
 
1) ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
 Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού όλοι οι Σύμβουλοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία, έγινε αποσφράγιση των φακέλων και καταμετρήθηκαν σε 
σύνολο δεκαέξι (16) φακέλων: - δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. 
ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΙΑΜΠΟΛΗ  και τέσσερα (4) ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια.  

 
2) ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
 Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού όλοι οι Σύμβουλοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία, έγινε αποσφράγιση των φακέλων και καταμετρήθηκαν σε 
σύνολο δεκαέξι (16) φακέλων: - δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. 
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΜΑΡΗ και τέσσερα (4) ΛΕΥΚΑ ψηφοδέλτια. 

 
3) ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
 
Ομοίως με ανωτέρω, αφού όλοι οι Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισαν με μυστική 

ψηφοφορία, έγινε αποσφράγιση των φακέλων και καταμετρήθηκαν σε σύνολο δεκαέξι (16) φακέλων - 
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δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΥΠΑ και τέσσερα (4) ΛΕΥΚΑ 
ψηφοδέλτια. 

 
      Μετά το πέρας της προαναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα 

Σύµβουλο η εκλογή για την πρώτη θητεία  (1.9.2019  -  6.11.2021) : 
 

1.  Του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

2.  Του κ. ΜΑΡΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

3.  Του κ. ΤΥΠΑ ΑΝΔΡΕΑ ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 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 Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως 
ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιων 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. 

  
   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:   

                                                  
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
            ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                          
                                                                         Ακριβές αντίγραφο  
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
                                                       
                                               
 
 
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ             

ΑΔΑ: ΩΩΕΨΩΕΟ-2ΨΓ


		2019-09-11T13:02:40+0300
	Athens




