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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 1Ο  /2013 πρακτικό της από 6ης Ιανουαρίου 2013 Ειδικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  2/ 2013 

Περίληψη: Εκλογή   µελών Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής ∆ήµου Φιλιατών για την διετία 2013-2014. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 6η , του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:30 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν των µε αριθ. 
πρωτ. 17970,17987,17988 και17990 έως και 18001/18-12-2012 έγγραφων 
ατοµικών Προσκλήσεων του Προεδρεύοντα Συµβούλου, η οποίες επιδόθηκαν 
νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 
µελών βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι πέντε (25) µέλη και απόντα τα δύο (2)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Τάσιος Νικόλαος   Πρόεδρος ∆Σ 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος  
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Τσέκας Νικόλαος 
6. Βλάχος Παρασκευάς 
7. Μποροδήµου Γεωργία 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 
9. Στεργίου Παναγιώτης 
10. Μάνος Κων/νος 
11. Νικολαϊδου Ελένη  Γραµµατέας ∆Σ 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 
13. Μπεράτης Γεώργιος  

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 
15. Ρούµπης Γεώργιος 
16. Λένης Φίλιππος 
17. ∆άλλας Γεώργιος 
18. Γκίκας Θωµάς 
19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
20. Γκίζας Χρήστος (Α/πρόεδρος ∆Σ) 
21. Μποροδήµος Ιωάννης 
22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
24. Λάγκαρη Ειρήνη 
25. Μποροδήµος Κων/νος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. Τόλης Χριστόφορος 

2. Ρέγκας Λαέρτης 

Ειδικός  γραµµατέας ορίσθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου κ.  ∆ιαµάντη Άννα. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και µετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ,ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην  εκλογή 
των τακτικών και αναπληρωµατικών  µελών  της Οικονοµικής Επιτροπής  και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διετία 2013-2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση  
σύµφωνα µε τις διατάξεις  το άρθρου 74 του Ν. 3852/2010. 

    Ειδικότερα όπως ανέφερε θα εκλεγούν συνολικά  έξι [6] τακτικά µέλη εκ των 
οποίων  δύο [2] θα προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας  
και επίσης πέντε [5] αναπληρωµατικά εκ των οποίων δύο [2] θα προέρχονται  από 
το σύνολο της  µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Επισήµανε δε ότι 
σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού  Συµβουλίου δεν µπορεί να  εκλεγεί µέλος των Επιτροπών και κάλεσε  
όλους τους συµβούλους των ∆ηµοτικών 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 ,ήτοι δύο τακτικά και δύο 
αναπληρωµατικά µέλη  . 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  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.  Καψάλης ∆ηµήτριος  και Μποροδήµος 
Κωνσταντίνος.  

Β.- Υποψήφιοι  αναπληρωµατικοί οι κ .κ.  Γκίκας Θωµάς  και  Τόλης 
Χριστόφορος . 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος 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 συγκεκριµένα οι  
Μάνος Κωνσταντίνος , Μπεράτης Γεώργιος, Στεργίου Παναγιώτης, Σωτηρίου 
Παναγιώτης και για αναπληρωµατικά µέλη  τρεις [3]  σύµβουλοι και 
συγκεκριµένα οι  Κωστάρας Σταύρος, Τσέκας Νικόλαος και Τσότσης ∆ηµήτριος 

    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.  

    Μετά το πέρας της παραπάνω  ψηφοφορίας διαπιστώθηκε  ότι  και οι έξι 
υποψήφιοι ,ήτοι  οι κ.κ. Μάνος  Κωνσταντίνος   µε 21 ψήφους, Μπεράτης Γεώργιος 
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µε 23  ψήφους ,Στεργίου Παναγιώτης µε 22  ψήφους , Σωτηρίου Παναγιώτης  µε 
22 ψήφους, από  την πλειοψηφία  και Καψάλης ∆ηµήτριος µε 23 ψήφους και 
Μποροδήµος  Κωνσταντίνος µε 22 ψήφους   από την µειοψηφία συγκέντρωσαν την 
απόλυτη  πλειοψηφία και εκλέγονται ως τακτικά µέλη της  Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Φιλιατών. 

    Ακολούθησε η διαδικασία  εκλογής  των πέντε [5]αναπληρωµατικών  µελών της  
Οικονοµικής Επιτροπής και µετά το πέρας της παραπάνω  ψηφοφορίας 
διαπιστώθηκε  ότι  και οι πέντε [5] υποψήφιοι ,ήτοι Κωστάρας Σταύρος µε 22 
ψήφους Τσέκας Νικόλαος µε 23 ψήφους, Τσότσης ∆ηµήτριος µε 23 ψήφους από 
την πλειοψηφία και  Γκίκας Θωµάς µε 25 ψήφους και Τόλης Χριστόφορος µε 23 
ψήφους από την µειοψηφία  οι οποίοι   συγκέντρωσαν την απόλυτη  πλειοψηφία 
και εκλέγονται ως αναπληρωµατικά  µέλη της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Φιλιατών. 

     Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος  ανακοίνωσε  στο δηµοτικό συµβούλιο  τα ονόµατα 
των εκλεγέντων µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διετία 20113-2014 ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ: 

 Μάνος  Κωνσταντίνος   21 ψήφους, Μπεράτης Γεώργιος  23  ψήφους ,Στεργίου 
Παναγιώτης  22  ψήφους , Σωτηρίου Παναγιώτης   22 ψήφους, από  την 
πλειοψηφία  και  από  την µειοψηφία Καψάλης ∆ηµήτριος µε 23 ψήφους και 
Μποροδήµος  Κωνσταντίνος µε 22 ψήφους. 

Με την ίδια διαδικασία ακολούθησε η εκλογή των Αναπληρωµατικών µελών και 
εκλέγοντα τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: 

Κωστάρας Σταύρος µε 22 ψήφους, Τσέκας Νικόλαος µε 23 ψήφους, Τσότσης 
∆ηµήτριος µε 23 ψήφους από την πλειοψηφία, Γκίκας Θωµάς µε 25 ψήφους και 
Τόλης Χριστόφορος µε 23 ψήφους από την µειοψηφία . 

        Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου µε 
την ίδια  διαδικασία να προβούν στην εκλογή  των  µελών της Επιτροπής της 
Ποιότητας Ζωής. 

          Ακολούθησε από τους Συµβούλους της µειοψηφίας η διαδικασία  της 
εκλογής των υποψηφίων  και µετά την  ολοκλήρωση της ο πρόεδρος ανακοίνωσε 
τα ονόµατα  των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών  µελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που  εκλέχθηκαν ήτοι: 

Α.- Υποψήφιοι τακτικοί  οι κ. κ.   Μποροδήµος Ιωάννης και Τόλης Χριστόφορος . 

Β. Υποψήφιοι  αναπληρωµατικοί οι κ .κ.  Σπανοπούλου Σάρα Ηλιάνα  και 
Φερεντίνος Μιλτιάδης . 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος 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 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   τέσσερις [4] σύµβουλοι  και συγκεκριµένα 
οι  Βλάχος Παρασκευάς, Κωστάρας Σταύρος, Μποροδήµου Γεωργία, Τσέκας 
Νικόλαος και για αναπληρωµατικά µέλη  τρεις [3]  σύµβουλοι και συγκεκριµένα 
οι  Μπάντιος Ελευθέριος, Νικολαίδου Ελένη, Ρούµπης Γεώργιος. 
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    Ακολούθησε η διαδικασία  εκλογής  των έξι [6]  τακτικών µελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής   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.  

    Μετά το πέρας της παραπάνω  ψηφοφορίας διαπιστώθηκε  ότι  και οι έξι 
υποψήφιοι ,ήτοι  οι κ.κ. Βλάχος Παρασκευάς µε 21 ψήφους, Κωστάρας Σταύρος µε 
21 ψήφους, Μποροδήµου Γεωργία µε 21  ψήφους ,Τσέκας Νικόλαος µε 22 ψήφους 
από  την πλειοψηφία  και Μποροδήµος Ιωάννης µε 23  ψήφους και Τόλης 
Χριστόφορος µε 23 ψήφους   από την µειοψηφία συγκέντρωσαν την απόλυτη  
πλειοψηφία και εκλέγονται ως τακτικά µέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου Φιλιατών. 

     Ακολούθησε η διαδικασία  εκλογής  των πέντε [5]αναπληρωµατικών  µελών της  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και µετά το πέρας της παραπάνω  ψηφοφορίας 
διαπιστώθηκε  ότι   οι πέντε [5] υποψήφιοι ,ήτοι  οι κ.κ. Μπάντιος  Ελευθέριος µε 
21 ψήφους,   Νικολαίδου Ελένη µε 22 ψήφους και Ρούµπης Γεώργιος µε 23 
ψήφους   από την πλειοψηφία και Σπανοπούλου Σάρα Ηλιάνα µε 23 ψήφους και 
Φερεντίνος Μιλτιάδης µε 24 ψήφους από την µειοψηφία    συγκέντρωσαν την 
απόλυτη  πλειοψηφία και εκλέγονται ως αναπληρωµατικά  µέλη της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής   του ∆ήµου Φιλιατών. 

     Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος  ανακοίνωσε  στο δηµοτικό συµβούλιο  τα ονόµατα 
των εκλεγέντων µελών της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013-2014 ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ:  Βλάχος Παρασκευάς µε 21 ψήφους Κωστάρας Σταύρος µε 21 ψήφους 
Μποροδήµου Γεωργία µε 21  ψήφους Τσέκας Νικόλαος µε 22 ψήφους από  την 
πλειοψηφία  και Μποροδήµος Ιωάννης µε 23  ψήφους και Τόλης Χριστόφορος µε 
23 ψήφους  από την µειοψηφία. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: Μπάντιος  Ελευθέριος µε 21 ψήφους,   Νικολαίδου Ελένη 
µε 22 ψήφους και Ρούµπης Γεώργιος µε 23 ψήφους   από την πλειοψηφία και 
Σπανοπούλου Σάρα Ηλιάνα µε  23 ψήφους και Φερεντίνος Μιλτιάδης µε 24 
ψήφους από την µειοψηφία. 

        Γι  αυτό  συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
        ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΙΟΣ                                               (Υπογραφές) 
   
 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ 

 

 

      ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 
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