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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 8-9-2019.
Πράξη 130η
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
1.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων)

2.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

3.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

4.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

5.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

6.

ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.

ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (ΒΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΑ

8.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
(αν και νομίμως προσκληθείσα)

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
13. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
15. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
16. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Στέφανος
Φιαμπόλης, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή με μυστική ψηφοφορία, των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 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.
Η Οικονομική Επιτροπή συγκροτείται: α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο
Δήμαρχος, ως Πρόεδρο,
β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο,
γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον
αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.



Από τα εκλεγόμενα μέλη προβλέπεται, εκ του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των μελών που
προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το
συνολικό αριθμό των μελών των Επιτροπών.
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Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί
υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της
επιτροπής. Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, ένα (1) μέλος
προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.
1. Υπολογισμός αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις στις Επιτροπές
Ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις Επιτροπές υπολογίζεται, εκ
του νόμου, μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία στη βάση
υπολογισμού ενός εκλογικού μέτρου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που
δικαιούται κάθε παράταξη στις Επιτροπές, οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται, αθροιστικά, ως
μια ενιαία παράταξη.
Προς ενίσχυση της δημοτικής παράταξης του Δημάρχου στις επιτροπές, προβλέπεται εκ του νόμου
ελάχιστος συγκεκριμένος αριθμός εκ των εκλεγόμενων μελών στις επιτροπές, ως ακολούθως:
τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις
ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη
στις Επιτροπές, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
α. Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο.
Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, από τη
διαίρεση του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον συνολικό αριθμό των
εκλεγόμενων μελών της κάθε Επιτροπής, περιλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται υποχρεωτικά
από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου.
β. Στη συνέχεια ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης διαιρείται με το εκλογικό
μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης.
γ. Αν μετά το πέρας της πρώτης κατανομής εδρών μεταξύ των παρατάξεων, παραμένουν αδιάθετες
έδρες16από το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών, αυτές κατανέμονται ανά μία ξεκινώντας από την
παράταξη που έχει το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο (δεκαδικό μέρος) της ανωτέρω
διαίρεσης και μέχρι εξάντλησης των αδιάθετων εδρών. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για όλες τις
παρατάξεις ακόμα και εάν δεν έχουν λάβει έδρα κατά το στάδιο της πρώτης κατανομής εδρών των
εκλεγόμενων μελών.
Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει στις δημοτικές εκλογές
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
δ. Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει λάβει τον ελάχιστο αριθμό
εδρών των εκλεγόμενων μελών που προβλέπεται εκ του νόμου, τότε ο αριθμός των εδρών που δικαιούται
προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού, αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις
που έλαβαν το μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν λάβει έδρα στην επιτροπή.
Συνεπώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010
μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134), και την υπ΄αριθ.
90/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:
- Η Παράταξη «ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» του Δημάρχου δικαιούται (3) εκλεγόμενα μέλη.
- Η Παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» με επικεφαλής τον κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν
ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική
Επιτροπή.
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Αν δημοτική παράταξη, η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή
υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με το
μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού ο συνδυασμός που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.
Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να
επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης <ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ> του ΔΗΜΑΡΧΟΥ έθεσαν
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έξι (6) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.
ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ, ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Από την παράταξη της μειοψηφίας <ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ> έθεσαν υποψηφιότητα
για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
Ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των
παρατάξεων για την εκλογή μελών τους στις Επιτροπές. Συνεπώς, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των
παρατάξεων μπορεί να είναι σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων
μελών στην Οικονομική Επιτροπή και αντίστοιχα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής( εγκύκλιος 90/2019 του
ΥΠ.ΕΣ.).
Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε
αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά
παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Το ίδιο
συμβαίνει και με το ψηφοδέλτιο που συνέταξαν οι ανεξάρτητοι ή διαγραμμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Κάθε Σύμβουλος ψηφίζει υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων
μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης
από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη.
Μετά το πέρας της παραπάνω μυστικής ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:
Από την παράταξη <ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ> του ΔΗΜΑΡΧΟΥ :
Ο υποψήφιος ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, έλαβε δώδεκα (12 )ψήφους.
Ο υποψήφιος ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, έλαβε δώδεκα (12 )ψήφους.
Ο υποψήφιος ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, έλαβε δώδεκα (12 )ψήφους.
Ο υποψήφιος ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ, έλαβε τρεις (3) ψήφους.
Η υποψήφια ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ, έλαβε τρεις (3 )ψήφους.
Ο υποψήφιος ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε δύο (2) ψήφους.
Συνεπώς τις τρεις (3) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, και σύμφωνα με κλήρωση που διενήργησε ο
Πρόεδρος, λόγω ισοψηφίας των τριών πρώτων οι:
1. ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Τακτικό μέλος)
2. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τακτικό μέλος)
3. ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τακτικό μέλος)
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι
υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, και σύμφωνα με κλήρωση που διενήργησε ο Πρόεδρος,
λόγω ισοψηφίας των δύο πρώτων ως ακολούθως :
1. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
2. ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
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3.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

Από την παράταξη της μειοψηφίας «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» :
Ο υποψήφιος ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ έλαβε τέσσερις (4) ψήφους.
Ο υποψήφιος ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έλαβε τρεις (3) ψήφους.
Συνεπώς την μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του
αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο :
1. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (Τακτικό μέλος)
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο :
1. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
Μετά το πέρας της προαναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η εκλογή των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη πρώτη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (μειοψηφία)

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
1.
2.
3.
4.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (μειοψηφία)

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 ενώπιον 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

