ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1ο της συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆έλτα.
Αριθ. Απόφ. 2/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου ∆έλτα.
Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο σήµερα την 2η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 ηµέρα
Κυριακή και ώρα 10:00΄ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα
από την αριθ. 23973/28-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψήσαντα ∆ηµοτικού Συµβούλου
του επιτυχόντος συνδυασµού, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα
τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
18. Παπάς Αθανάσιος
Ουδείς
1. ∆αλακούρας Θεόδωρος
19. Κοµκούδης Αθανάσιος
2. Τσιφλιτζής Χρυσόστοµος
20. Μοσχούδης ∆ηµήτριος
3. Ζήσης Ιωάννης
21. Σταµατάκης Σπυρίδων
4. Κηπουρός ∆ηµόκριτος
22. Τατατζικίδης Αντώνιος
5. Αποστόλου Παναγιώτης
23. ∆ιαµαντή-Κοσµίδου Ελένη
6. Καστελιάνος Πέτρος
7. Στεργίδου-Ρουσοµάνη Ευαγγελία 24. Αντωνιάδης Αντώνιος
8. Βαφειάδου Ελένη
25. Βακαλίδης Κωνσταντίνος
26. ∆ήµου Ιωάννης
9. Μυλώσης Νικόλαος
27. Ουζούνης Γρηγόριος
10. Γλώσσης Γεώργιος
11. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντης
28. Ζακαλκάς ∆ηµήτριος
12. Τσιλιµίγκρα Αναστασία
29. Γκλαβέρης Θεόδωρος
30. Βουδούρης Κωνσταντίνος
13. Καµαριώτης Εµµανουήλ
31. Καµπούτα ∆ήµητρα
14. Ελευθερόπουλος Στέφανος
15. Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος
32. Πετρίδης Ανέστης
16. Τσοµπάνος Χρήστος
33. Λασιόπουλος Αθανάσιος
17. Γιάτσογλου Μαρία
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος κ. Γιουτίκας Νικόλαος.
Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος του ∆ήµου Τσιφλικλή Σοφία.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο πλέον προεδρεύει της
συνεδρίασης, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. ∆αλακούρας Θεόδωρος εισηγούµενος του 2ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, είπε :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, στη σηµερινή µας συνεδρίαση θα
πρέπει να εκλέξουµε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα για τη διετία 2011 2012.
Στο ανωτέρω άρθρο του Νόµου, προβλέπεται ότι :
1. Η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήµαρχο ή τον
οριζόµενο από αυτόν αντιδήµαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως
και είκοσι επτά (27) µέλη, οκτώ (8) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) µέλη,
και δέκα (10) µέλη, αν το συµβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη. ∆ύο (2) µέλη στις
επταµελείς, τρία (3) µέλη στις εννεαµελείς και τέσσερα (4) µέλη στις εντεκαµελείς επιτροπές
εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας.
2. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει
µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και
της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και στη
συνέχεια τα µέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της
οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου.
3. Κάθε σύµβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθµους µε τα µέλη της αντίστοιχης επιτροπής.
Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη µειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν
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επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη
ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των
παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συµβουλίου
ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και µε τον ίδιο τρόπο εκλέγονται για
την οικονοµική επιτροπή και, αντιστοίχως, για την επιτροπή ποιότητας ζωής πέντε (5)
αναπληρωµατικά µέλη, αν η επιτροπή αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) µέλη και έξι (6)
αναπληρωµατικά µέλη στις ενδεκαµελείς. Από τα αναπληρωµατικά µέλη δύο (2) για τις
επταµελείς και τις εννεαµελείς και τρία (3) για τις ενδεκαµελείς εκλέγονται από το σύνολο των
µελών των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών µελών
που εκπροσωπούν τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται
νέα αναπληρωµατικά µέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός τούτων ανά κατηγορία.
4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν
σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί
εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται για
µεν την οικονοµική επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι
σύµβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στη δηµοτική
παράταξη της πλειοψηφίας, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και για τις
θέσεις τις µειοψηφίας εκείνοι που στην πρώτη σε ψήφους δηµοτική παράταξη της µειοψηφίας
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφαση, για
δε την επιτροπή ποιότητας ζωής οι αµέσως επόµενοι κατά σειρά, στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Αν από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους
εκλέγεται σύµβουλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.
5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη
διενέργεια της εκλογής στον 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.
6. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους,
µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη µειοψηφία. ∆ικαίωµα
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
7. Τα αναπληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις
των τακτικών µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Όταν τα µέλη της µειοψηφίας
παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους
καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας.
8. Όταν τα µέλη της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο
να είναι µέλη των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την
οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου αυτού.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στο ∆ήµο µας θα πρέπει να εκλέξουµε συνολικά οκτώ (8) τακτικά µέλη
εκ των οποίων πέντε (5) θα προέρχονται από την πλειοψηφία και τρία (3) θα προέρχονται από το
σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη, εκ των
οποίων τρεις (3) θα προέρχονται από την πλειοψηφία και δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο
της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την παράταξη της µειοψηφίας χωριστά να αναδείξει τους
υποψηφίους για τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής.
Υποψηφιότητα για τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής από την µειοψηφία, έθεσαν οι
δηµοτικοί σύµβουλοι : Σταµατάκης Σπυρίδων, Γλαβέρης Θεόδωρος και Πετρίδης Ανέστης.
Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία κατά την οποία έλαβαν :
• Σταµατάκης Σπυρίδων, σε σύνολο δεκατριών (13) δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας,
έλαβε έντεκα (11) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά.
• Πετρίδης Ανέστης, σε σύνολο δεκατριών (13) δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, έλαβε
δώδεκα (12) ψήφους υπέρ και ένα (1) κατά.
• Γκλαβέρης Θεόδωρος, σε σύνολο δεκατριών (13) δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας,
έλαβε πέντε (5) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά.
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Από τους ανωτέρω εκλέγονται ως υποψήφιοι για τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής εκ
µέρους της µειοψηφίας, οι Σταµατάκης Σπυρίδων και Πετρίδης Ανέστης, οι οποίοι έλαβαν την
απόλυτη πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας.
Για την εκλογή του τρίτου υποψήφιου τακτικού µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής ακολούθησε
δεύτερη µυστική ψηφοφορία, κατά την οποία ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γκλαβέρης Θεόδωρος
έλαβε σε σύνολο δεκατριών (13) δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, έξι (6) ψήφους υπέρ και
επτά (7) κατά.
Επειδή δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών των δηµοτικών
συµβούλων της µειοψηφίας, ακολούθησε τρίτη µυστική ψηφοφορία κατά την οποία ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Γκλαβέρης Θεόδωρος έλαβε σε σύνολο δεκατριών (13) δηµοτικών συµβούλων της
µειοψηφίας, έξι (6) ψήφους υπέρ και επτά (7) κατά.
Συνεπώς, ως τρίτο υποψήφιο τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ µέρους της
µειοψηφίας, εκλέγεται ο κ. Γκλαβέρης Θεόδωρος µε σχετική πλειοψηφία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας που επιθυµούν
να εκλεγούν µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, να θέσουν υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητα έθεσαν οι : Γλώσσης Γεώργιος, Καστελιάνος Πέτρος, Μοσχούδης ∆ηµήτριος,
Τσιλιµίγκρα Αναστασία, Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆έλτα,
µε µυστική ψηφοφορία, κατά την οποία έλαβαν :
• Γλώσσης Γεώργιος, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι εννέα
(29) ψήφους υπέρ, τέσσερις (4) κατά.
• Καστελιάνος Πέτρος, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε τριάντα (30)
ψήφους υπέρ, τρεις (3) κατά.
• Μοσχούδης ∆ηµήτριος, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε τριάντα
(30) ψήφους υπέρ, τρεις (3) κατά.
• Τσιλιµίγκρα Αναστασία, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε τριάντα
(30) ψήφους υπέρ, τρεις (3) κατά.
• Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι
οκτώ (28) ψήφους υπέρ, πέντε (5) κατά.
• Σταµατάκης Σπυρίδων, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι
οκτώ (28) ψήφους υπέρ, πέντε (5) κατά.
• Γκλαβέρης Θεόδωρος, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι
οκτώ (28) ψήφους υπέρ, πέντε (5) κατά.
• Πετρίδης Ανέστης, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι επτά
(27) ψήφους υπέρ, έξι (6) κατά.
Όλοι οι ανωτέρω, εκλέγονται τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆έλτα, γιατί
έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την µειοψηφία να εκλέξει τους αναπληρωµατικούς
υποψηφίους για την Οικονοµική Επιτροπή.
Υποψηφιότητα δήλωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας : ∆ήµου Ιωάννης και Καµπούτα
∆ήµητρα.
Κατά την διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας που ακολούθησε, έλαβαν :
• ∆ήµου Ιωάννης, σε σύνολο δεκατριών (13) δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, έλαβε
δέκα (10) ψήφους υπέρ και τρεις (3) κατά.
• Καµπούτα ∆ήµητρα, σε σύνολο δεκατριών (13) δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, έλαβε
εννέα (9) ψήφους υπέρ και τέσσερις (4) κατά.
Οι ανωτέρω εκλέγονται ως υποψήφια αναπληρωµατικά µέλη εκ µέρους της µειοψηφίας, γιατί
έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του συνόλου της µειοψηφίας.
Υποψηφιότητα εκ µέρους της πλειοψηφίας για αναπληρωµατικά µέλη, έθεσαν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι : Τσοµπάνος Χρήστος, Παπάς Αθανάσιος και Βαφειάδου Ελένη.
Ακολούθησε µυστική ψηφοφορία από όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την οποία :
• Τσοµπάνος Χρήστος, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι
πέντε (25) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά.
• Παπάς Αθανάσιος, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι τρεις
(23) ψήφους υπέρ και δέκα (10) κατά.
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Βαφειάδου Ελένη, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι δύο
(22) ψήφους υπέρ και έντεκα (11) κατά.
• Καµπούτα ∆ήµητρα, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι ένα
(21) ψήφους υπέρ και δώδεκα (12) κατά.
• ∆ήµου Ιωάννης, σε σύνολο τριάντα τριών (33) δηµοτικών συµβούλων, έλαβε είκοσι (20)
ψήφους υπέρ και δεκατρείς (13) κατά.
Οι ανωτέρω εκλέγονται ως αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆έλτα, γιατί
έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
•

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκλογής, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆έλτα,
έχει ως εξής :
Πρόεδρος :
Ο ∆ήµαρχος κ. Γιουτίκας Νικόλαος ή ο Αντιδήµαρχος που θα οριστεί από αυτόν.
Τακτικά µέλη :
1. Καστελιάνος Πέτρος, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
2. Μοσχούδης ∆ηµήτριος, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
3. Τσιλιµίγκρα Αναστασία, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
4. Γλώσσης Γεώργιος, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
5. Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
6. Σταµατάκης Σπυρίδων, εκ µέρους της µειοψηφίας.
7. Γκλαβέρης Θεόδωρος, εκ µέρους της µειοψηφίας.
8. Πετρίδης Ανέστης, εκ µέρους της µειοψηφίας.
Αναπληρωµατικά µέλη :
1. Τσοµπάνος Χρήστος, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
2. Παπάς Αθανάσιος, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
3. Βαφειάδου Ελένη, εκ µέρους της πλειοψηφίας.
4. Καµπούτα ∆ήµητρα, εκ µέρους της µειοψηφίας.
5. ∆ήµου Ιωάννης, εκ µέρους της µειοψηφίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 2/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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