
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1300/9-3-2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  τα  πρακτικά  της  5ης  /5-3-2017,  ειδικής  συνεδρίασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Σαμοθράκης.
Στη Σαμοθράκη σήμερα 5-3-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 π.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ.
1094/1-3-2017 πρόσκληση του  συμβούλου του  επιτυχόντος  συνδυασμού που
έχει  εκλεγεί  με  τις  περισσότερες  ψήφους (άρθρα  64   και  74  του  Ν.
3852/2010)  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  (πίνακα
ανακοινώσεων) και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με
αποδεικτικό  στους  Συμβούλους,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     ΘEMA: 2ο «Περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής για διάστημα 
δυόμιση ετών ( 6.3.2017 έως 31-8-2019 ) » 

     Αρίθμ. Απόφαση: 55
Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαέξι (16) συμβούλων ήταν: 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος 1. Στεργίου Εμμανουήλ-  Δημ. Συμβουλος
2. Βάβουρα Ευαγγελία-        »         » 2. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη-  »        »
3. Βογιατζής Ιωάννης-       »        » 3. Γλήνιας Μιχαήλ-  
4.Γαλατούμος Νικόλαος- »        » 4. Κορδώνια Ευγενία-  
5. Λαζανδρέας Κων/νος           »        » 5. Κουτράκη Μαρία-              »        »
6. Παπάς Παναγιώτης-           »        » 6. Φράγκου- Μισέντου Άννα- »        »
7.Πρόξενος Χρήστος-             »        »
8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »        »
9. Ταμπάκης Νικόλαος -        »        »
10. Φωτεινού Φώτιος-            »        »

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και ο

 υπάλληλος του Δήμου Bαχιώλια Ευαγγελία που ορίστηκε ως γραμματέας για 
την τήρηση των πρακτικών της ειδικής συνεδρίασης. 
Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την αρίθμ.  50/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου 
Αλεξανδρούπολης για την επικύρωση αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης  

Μαϊου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης  Μαϊου 2014 και την ανακήρυξη
των Δημοτικών Αρχών ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γαλατούμος 



Νικόλαος,συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους και   προεδρεύει στην ειδική 
συνεδρίαση.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Γαλατούμος Νικόλαος  και μετά την 
εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγω στο 
νεοεκλεγέντα  Πρόεδρο κ. Παπά Παναγιώτη ο οποίος κάλεσε το Συμβούλιο 
να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για το διάστημα δυόμιση ετών ήτοι  6.3.2017 'εως 
31-8-2019, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, 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) μέλη θα προέρχονται από το σύνολο 
των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) 
αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα 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 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 σ’ αυτή,
με τον τρόπο που θα επιλέξουν μυστική 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 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 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. Λαζανδρέας Κων/νος και Ατζανός 
Παναγιώτης
β) υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ. Κουτράκη Μαρία και 
Φωτεινού Φωτεινός

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή 
των τακτικών και στην συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να 
ακολουθήσει δεύτερη και 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 τα
τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και 
ονομαστικά οι κ.κ. Βάβουρα Ευαγγελία, Γαλατούμος Νικόλαος, 
Πρόξενος Χρήστος, Βογιατζής Ιωάννης και αναπληρωματικά μέλη 
τρεις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Κορδώνια  , Γλήνια 
Μιχαήλ , Ταμπάκης Νικόλαος,Σκαρλατίδης Αθανάσιος .
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, ισάριθμους με τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από τον 
Πρόεδρο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους οι έξι (6) συγκέντρωσαν 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. 
Βάβουρα Ευαγγελία, Γαλατούμος Νικόλαος, Πρόξενος 
Χρήστος,Βογιατζής Ιωάννης,Ατζανός Παναγιώτης ,Λαζανδρέας 
Κων/νος οι οποίοι εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2)
μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με την διαδικασία που έχει 
προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά 
αναφέρονται παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους όσους και τα 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από τον 
Πρόεδρο ότι από τους πέντε (5) υποψηφίους, οι πέντε (5) 
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
συγκεκριμένα οι κ.κ. Κορδώνια Ευγενία, Γλήνιας Μιχαήλ, Ταμπάκης 
Νικόλαος, Κουτράκη Μαρία και Φωτεινού Φωτεινός οι οποίοι 
εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά  μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 
ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής  Επιτροπής για το 
διάστημα δυόμιση ετών ήτοι από    6.3.2017 έως ως 31-8-2019 
εξής:
Τακτικά Μέλη: 1) Βάβουρα Ευαγγελία, 2) Γαλατούμος Νικόλαος, 3) 
Πρόξενος Χρήστος, 4) Βογιατζής Ιωάννης, 5)Λαζανδρέας 
Κων/νος,6)Ατζανός Παναγιώτης.
Αναπληρωματικά Μέλη: 1) Κορδώνια Ευγενία , 2) Γλήνιας Μιχαήλ, 
3) Ταμπάκης Νικόλαος, 4) Κουτράκη Μαρία 5)Φωτεινού Φωτεινός.



Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  
όπως  παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   Τα Μέλη    Ο Γραμματέας
        Παπάς Παναγιώτης                                  Φωτεινού Φωτεινός

Ακριβές Απόσπασμα
                                           Ο Δήμαρχος

    Βίτσας Αθανάσιος


