
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  90/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 14
ο 
πρακτικό της 20-9-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα: «Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Κάσου» 
   
Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  20

η
  Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 

π.μ.   συνήλθε σε  έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμόν 3263/19-

09-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Αντιδήμαρχος Κάσου ως αναπληρωτής Δημάρχου, με δικαίωμα 

ψήφου, και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα ένδεκα (11)  

μέλη, ήτοι: 

 

 

Παρόντες      Απόντες 

 

1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος          1. Παμπαφίκος Γεώργιος Εκτός Κάσου   

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας               2. Ιερομόναχος Αντώνιος Εκτός Κάσου 

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος  

4. Μαστροπαύλος Νικόλαος   Μέλος  

5. Ζάγορας Αντώνιος     Μέλος      

6. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος  

7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή Μέλος 

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

9. Δασκαλάκη Ιουλία   Μέλος 

10. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

11. Κρητικός Νικήτας   Μέλος  

 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε σχετικά με τους λόγους της 

επανάληψης της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (Υπ’ αριθμ. 68116/19-09-2014 ακυρωτική 

απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) και κάλεσε το Συμβούλιο να 

προβεί ξανά στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση 

έτη (1.9.2014- 5.3.2017) στη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) θα 

προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη, 

εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της 

Δημοτικής Παράταξης 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 σ' 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 του συνόλου 
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των μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την 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 μελών της μειοψηφίας. 

 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο 

Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής που εκλέχθηκαν ήτοι:  

α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ Εμμανουήλ Παρλής και Νικήτας Κρητικός και β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι 

κ.κ Αντώνιος Ιερομόναχος (ο οποίος αν και απών από το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε εγγράφως γνωστή την 

επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για έκτακτο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής – άρθρο 3 παρ.1 της 

εγκυκλιου 43 με α.π. 30565/06-08-2014 του ΥΠ.ΕΣ.-) και Ιουλία Δασκαλάκη. Ο 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 και για όσους 

υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί 

κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να 

θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. 

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ Ευαγγελία Δημητρίου, Αντώνιος Ζάγορας, Νικόλαος 

Μαστροπαύλος και Γεώργιος Παμπαφίκος (ο οποίος αν και απών από το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε εγγράφως 

γνωστή την επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής– άρθρο 3 παρ.1 

της εγκυκλιου 43 με α.π. 30565/06-08-2014 του ΥΠ.ΕΣ.-) και για αναπληρωματικά μέλη δύο (2) Σύμβουλοι και 

ονομαστικά οι κ.κ. Λαμπρινή Γενειάδου-Περσελή και Βασίλειος Παπαγεωργίου. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των 

οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις 

(4) της πλειοψηφίας. 

 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους και οι 

έξι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ  

 

1. Ευαγγελία Δημητρίου, Σταυροί προτίμησης : 11 

2.  Αντώνιος Ζάγορας,  Σταυροί προτίμησης : 08 

3. Νικόλαος Μαστροπαύλος,  Σταυροί προτίμησης : 11 

4. Γεώργιος Παμπαφίκος,  Σταυροί προτίμησης : 11 

5. Εμμανουήλ Παρλής, Σταυροί προτίμησης : 11 

6. Νικήτας Κρητικός,  Σταυροί προτίμησης : 11 

οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας κας Δημητρίου 

Ευαγγελίας, κου Μαστροπαύλου Νικολάου και κου Παμπαφίκου Γεωργίου λόγω ισοψηφίας και κατόπιν 

αυτής καταλαμβάνουν την 1
η
 θέση η κα Ευαγγελία Δημητρίου, τη 2

η
 ο κος Νικόλαος Μαστροπαύλος και 

την 3
η
 ο κος Γεώργιος Παμπαφίκος.  

Διενεργήθηκε επίσης κλήρωση  μεταξύ των συμβούλων της μειοψηφίας κου Παρλή Εμμανουήλ και 

Κρητικού Νικήτα και κατόπιν αυτής καταλαμβάνουν την 5
η
 θέση ο κος Νικήτας Κρητικός και την 6

η
 

θέση ο κος Εμμανουήλ Παρλής. 
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Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει 

προηγηθεί και δύο (2) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους τέσσερις (4) 

υποψηφίους και οι τέσσερις (4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ  

 

1. Λαμπρινή Γενειάδου-Περσελή,  Σταυροί προτίμησης : 11 

2. Βασίλειος Παπαγεωργίου,  Σταυροί προτίμησης : 11 

3. Αντώνιος Ιερομόναχος,  Σταυροί προτίμησης : 11 

4. Ιουλία Δασκαλάκη  Σταυροί προτίμησης : 08 

και εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας κας Λαμπρινής 

Γενειάδου-Περσελή και του κου Βασιλείου Παπαγεωργίου λόγω ισοψηφίας και κατόπιν αυτής 

καταλαμβάνουν την 1
η
 θέση η κα Λαμπρινή Γενειάδου-Περσελή και τη 2

η
 ο κος Βασίλειος Παπαγεωργίου. 

  

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2014 έως 5.3.2017 ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  

1. Δημητρίου Ευαγγελία με 11 ψήφους, 

2. Μαστροπαύλος Νικόλαος με 11 ψήφους 

3. Παμπαφίκος Γεώργιος με 11 ψήφους 

4. Ζάγορας Αντώνιος με 8 ψήφους 

5. Κρητικός Νικήτας με 11 ψήφους 

6. Παρλής Εμμανουήλ με 11 ψήφους 

 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή με 11 ψήφους 

2. Παπαγεωργίου Βασίλειος με 11 ψήφους 

3. Ιερομόναχος Αντώνιος με 11 ψήφους 

4. Δασκαλάκη Ιουλία με 8 ψήφους 
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Η απόφαση πήρε α/α 90/2014 
 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

     Υπ: Μαλανδρά Μαρία 

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος  

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος  

     Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή 

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος  

                                                                                                  Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 
        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

      

         

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 
 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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