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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/2019 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας.
Στο Καναλάκι σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. , στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Πάργας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάργας,
ύστερα από την υπ΄αριθμ.8003/27-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του
δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω μέλη:
Παρόντες
1. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΝΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
8. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
14. ΓΙΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΠΗΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
16. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
19. ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
21. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
22. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΔΑΜ
23. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
24. ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26. ΧΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
27. ΔΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Απόντες

Απών

Ο Δήμαρχος κ. Ζαχαριάς Νικόλαος προσκλήθηκε νομίμως και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα
ειδικού γραμματέα στη δημοτική υπάλληλο κ. Τσιλιμπώκου θεοδώρα, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική
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αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή 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.
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 4 εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, ένα μέλος προέρχεται υποχρεωτικά από την
παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική
Επιτροπή:
η Παράταξη ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ δικαιούται δύο(2) εκλεγόμενα μέλη
η Παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος
η Παράταξη ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ δικαιούται ένα (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.
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 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ και ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. Από την παράταξη του
συνδυασμού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Από την παράταξη του συνδυασμού ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ και ΝΙΤΣΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Από τη διαδικασία ψηφοφορίας απείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων ΡΕΥΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ: ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΔΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων
μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα:
Από την Παράταξη ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ο υποψήφιος ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 11 ψήφους,
ο υποψήφιος ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 1 ψήφο
η υποψήφια ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ έλαβε 1 ψήφο
ο υποψήφιος ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ έλαβε 11 ψήφους

Συνεπώς τις 2 έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του
αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:
1. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό μέλος)
2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Τακτικό μέλος)
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι
υπόλοιποι 2 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:
1. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
2. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αναπληρωματικό μέλος)

Από την Παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ,
ο υποψήφιος ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 1 ψήφο,
ο υποψήφιος ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έλαβε 8 ψήφους
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Συνεπώς την μία έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβε, ο:
1. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο:
1.ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ( αναπληρωματικό μέλος)

Από την Παράταξη ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ,
ο υποψήφιος ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ έλαβε 4 ψήφους,
ο υποψήφιος ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ έλαβε 1 ψήφο.
Συνεπώς την μία έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβε, ο:
1. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο:
1.ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(αναπληρωματικό μέλος)

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της
Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
3. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,
4. ΝΑΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:
1. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3. ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 122/2019
Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως εξής:
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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