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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 39/2017
Δήμος Ερέτριας
ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 3 από
5 Μαρτίου 2017

Στην Ερέτρια σήμερα, την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και
ώρα 11:00 π.μ, διεξήχθη η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/
2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ. εγκ. 45/30755/8-82014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε δημόσια ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την
2007/28.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Τσώκου Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 21 μέλη, ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
2.Μεταξάς Νικόλαος
3.Λάμπρου Ιωάννης
4.Μητακίδης Νικόλαος
5.Σταματούκος Σπυρίδων
6.Αβδούλα Ανθίππη
7.Βίλας Προκόπιος
8.Παπανικολάου Ιωάννης (αποχώρησε πριν την εκλογή ΕΠΖ)
9.Μίγγος Δημήτριος
10.Παρασκευάς Γεώργιος
11.Βράκας Ιωάννης
12.Βελέντζας Βασίλειος
13.Σμπιλίρης Γεώργιος
14.Σκαρλάς Δημήτριος
15.Σταματάκος Τριαντάφυλλος
16.Παπαγγελή Μαρία
17.Φατούσης Νικόλαος
18.Κρόκος Σπυρίδων
19.Διονυσόπουλος Χρήστος
20.Γουρνής Νικόλαος
21.Καραμπέτσου Ασημίνα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσώκος Ιωάννης
2.Καραβάς Αργύριος
3.Γούναρης Βασίλειος
4.Γιακουβάκης Μιλτιάδης
5.Φουρμούζης Γεώργιος
6.Μητρολιός Ιωάννης

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Σαράπης Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κρόκος Νικόλαος.
Απόντες : Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς
Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας Μοίρος
Παναγιώτης και ο Πρόεδρος Τ.Κ. Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος.
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Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ήταν ο κ. Μεταξάς Νικόλαος λόγω απουσίας
του κ. Τσώκου Ιωάννη
2ο Θέμα: Αριθμός απόφασης 39/2017: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
(2017-2019)
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου η νεοεκλεγής Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2017- 2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), και ανέθεσε τα
καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στην Δημοτική Υπάλληλο κα
Γεωργιάδη-Καλογιάννη Αικατερίνη.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα
προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και
επίσης 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο των
μελών των δημοτικών παρατάξεων 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 Δημοτικού Συμβουλίου.
Και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να
προβούν 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 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 ο 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, αρχής γεννωμένης από τους Συμβούλους της
μειοψηφίας όπου προτάθηκαν ομόφωνα για τακτικά μέλη οι σύμβουλοι Παπαγγελή
Μαρία και η Καραμπέτσου Ασημίνα και αναπληρωματικά μέλη οι Διονυσόπουλος
Χρήστος και Γουρνής Νικόλαος.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας προτάθηκαν για τακτικά μέλη οι Σταματούκος
Σπυρίδων, Βράκας Ιωάννης, Καραβάς Αργύριος, Λάμπρου Ιωάννης και για
αναπληρωματικά μέλη οι Μεταξάς Νικόλαος, Παρασκευάς Γεώργιος, Μητακίδης
Νικόλαος.

Αφού προτάθηκαν τα ονόματα, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό 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
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τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση
ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από την Πρόεδρο.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν 6 ήτοι
2 της μειοψηφίας και 4.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι:
(Ψήφισαν 21 μέλη)
Έλαβαν ψήφους:
Τακτικά μέλη οικονομικής Επιτροπής:
1.Σταματούκος Σπυρίδων (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 19
2.Βράκας Ιωάννης (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 15
3.Καραβάς Αργύριος (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 20
4.Λάμπρου Ιωάννης (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 20
5.Παπαγγελή Μαρία (Σύμβουλος μειοψηφίας) 16
6.Καραμπέτσου Ασημίνα (Σύμβουλος μειοψηφίας) 17
Αναπληρωματικά μέλη οικονομικής Επιτροπής:
1.Μεταξάς Νικόλαος (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 16
2.Παρασκευάς Γεώργιος (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 16
3.Μητακίδης Νικόλαος (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 17
4.Διονυσόπουλος Χρήστος (Σύμβουλος μειοψηφίας) 17
5.Γουρνής Νικόλαος (Σύμβουλος μειοψηφίας) 19

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για τη διετία 2017- 2019 ως εξής, όπως
παραπάνω.
Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (2017-2019), τους παρακάτω:

Τακτικά μέλη οικονομικής Επιτροπής:
1.Καραβάς Αργύριος (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
2.Λάμπρου Ιωάννης (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
3.Σταματούκος Σπυρίδων (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
4.Βράκας Ιωάννης (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
5.Καραμπέτσου Ασημίνα (Σύμβουλος μειοψηφίας)
6.Παπαγγελή Μαρία (Σύμβουλος μειοψηφίας)
Αναπληρωματικά μέλη οικονομικής Επιτροπής:
1.Μητακίδης Νικόλαος (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
2.Μεταξάς Νικόλας (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
3.Παρασκευάς Γεώργιος (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
4.Διονυσόπουλος Χρήστος (Σύμβουλος μειοψηφίας)
5.Γουρνής Νικόλαος (Σύμβουλος μειοψηφίας)
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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
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.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 39/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 7/3/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

