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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό 4/2017 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την   05-3-2017, ημέρα  Κυριακή και  ώρα  10.00  π.μ.,  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε  σε  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα, 
ύστερα από την αριθ. πρωτ.  4997/28-2-2017 πρόσκληση του συμβούλου του 
επιτυχόντος  συνδυασμού  που  έχει  εκλεγεί  με  τις  περισσότερες  ψήφους 
κ. Χαράλαμπου Κακιούζη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ  Α’  87)  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύτηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

 ΘΕΜΑ: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε 
σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
1. Φραγκούλης Γεώργιος                    16. Κορωναίος Κοσμάς        
2. Πιπιλίδης  Λάζαρος                         17. Κακιούζης Χαράλαμπος  
3. Ματέρης Κωνσταντίνος                   18. Αναγνώστου Νικόλαος  
4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος                19. Πανταζής Νικόλαος          
5. Κατσαούνος Θεόδωρος                   20. Παππάς Δημήτριος      
6. Ντίτσος Γεράσιμος                   21. Δαρδαμάνης Ιωάννης           
7. Καζάκου Παρθενία                   22. Τσούτσης Χρήστος 
8. Σαραμπασίνας Παύλος                   23. Βαρέλας Χρήστος                          
9. Νέσσερης Χρήστος                         24. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας     
10. Κώτσης Δημήτριος                       25. Καλλίνικος Διονύσιος      
11. Κατσιπανέλης Δημήτριος               26. Κατέρης Κωνσταντίνος        
12. Αυδίκος Δημήτριος                       27. Κωστούλας Βασίλειος
13. Ροπόκης Ευάγγελος                      28. Τσόγκα Ελένη
14. Συγκούνας Ευάγγελος                  29. Παπαδιώτης Γεώργιος 
15. Αγγέλη–Παπαϊωαννίδου Ελ.          30. Νίτσας Γεώργιος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Βαρτελάτου Στυλιανή
2. Νόβας Ιωάννης–Ταξιάρχης
3. Ιωσήφ Σπυράκος 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος 
αποχώρησε ο κ.  Δαρδαμάνης Ιωάννης, ενώ κατά την συζήτηση του παρόντος 
θέματος αποχώρησε ο κ. Νίτσας Γεώργιος.
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέθεσε τα καθήκοντα του 
ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου,στον δημοτικό υπάλληλο κ.Σταύρο Μπόμπορη.

Αριθ. Θέματος     : 3ο 
Αριθ. Απόφασης  : 114/2017



Μετά  την  εκλογή  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ο  νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  προβεί  στην  εκλογή  των  τακτικών  και 
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Πρέβεζας , 
για  δυόμιση  έτη  (6-3-2017  έως  31-8-2019)  στην  ειδική  αυτή  συνεδρίαση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των 
οποίων  τρεις  (3)  θα  προέρχονται  από  το  σύνολο  των  μελών  των  δημοτικών 
παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των 
οποίων  δύο  (2)  θα  προέρχονται  από  το  σύνολο  των  μελών  των  δημοτικών 
παρατάξεων  της  μειοψηφίας,  για  την  αναπλήρωση  των  τακτικών  μελών  που 
εκπροσωπούν  τη  μειοψηφία  του  δημοτικού  συμβουλίου.  Επεσήμανε  δε,  ότι 
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.3852/2010 δεν  μπορεί  να  εκλεγεί  μέλος  της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 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  σε αυτή,  με 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 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. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο 
πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Έκανε γνωστό δε ότι ως  ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος ο κ.  Γεώργιος 
Νίτσας,  δεν  ανήκει  σε  κάποια  Δημοτική  Παράταξη  και  δεν  μπορεί  να  θέσει 
υποψηφιότητα ούτε να ψηφίσει στην Α' Φάση για την ανάδειξη των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.    
Θα ψηφίσει μόνο ενώπιον της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου Β' Φάση 
σύμφωνα με:α) το άρθρο 64 παρ. 1 & 2  , το άρθρο 66 παρ. 6 και το άρθρο 74 
παρ.8 του Ν. 3852/2010, β) το άρθρο 104 του Ν. 3463/2006 ,γ) την εγκύκλιο 
49/79943/31-12-2008 και δ) την εγκύκλιο 43/30565/6-8-2014.

Ακολούθησε  μυστική  ψηφοφορία   για  την  εκλογή  των τριών  (3)  τακτικών 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων 
της μειοψηφίας. 
Υποψήφιοι  ήταν οι  κ.κ.  Χρήστος Τσούτσης, Διονύσιος Καλλίνικος και Βασίλειος 
Κωστούλας.

Επί  συνόλου  εννέα  (9)  παρόντων  συμβούλων  του  συνόλου  των  δημοτικών 
παρατάξεων  της  μειοψηφίας  του  δημοτικού  συμβουλίου,  ψήφισαν  εννέα  (9), 
έγκυρα ψηφοδέλτια εννέα (9), Λευκά (0) , άκυρα (0) και έλαβαν:

 Ο κ. Χρήστος Τσούτσης , οκτώ (8) ψήφους.
 Ο κ. Διονύσιος Καλλίνικος, οκτώ (8) ψήφους.
 Ο κ.  Βασίλειος Κωστούλας, οκτώ (8) ψήφους.

Εκλέγονται και οι τρεις διότι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
παρόντων μελών της μειοψηφίας.



Στην συνέχεια  ακολούθησε μυστική ψηφοφορία  για την εκλογή  των δύο (2) 
αναπληρωματικών  μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από το σύνολο των 
δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας. 
Υποψήφιοι ήταν ο κ. Δημήτριος Παππάς και η κα Ελένη Τσόγκα .

Επί  συνόλου  εννέα  (9)  παρόντων  συμβούλων  του  συνόλου  των  δημοτικών 
παρατάξεων  της  μειοψηφίας  του  δημοτικού  συμβουλίου,  ψήφισαν  εννέα  (9), 
έγκυρα ψηφοδέλτια εννέα (9), Λευκά (0) , άκυρα (0) και έλαβαν:

 Ο κ. Δημήτριος Παππάς  ,εννέα (9)  ψήφους.
 Η κα. Ελένη Τσόγκα , εννέα (9)  ψήφους.

Εκλέγονται και οι δύο διότι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
παρόντων μελών της μειοψηφίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ψηφοφοριών ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα 
ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν, από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων της 
μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου ,  ήτοι: 
α). υποψήφιοι τακτικοί οι: 

 Χρήστος Τσούτσης 
 Βασίλειος Κωστούλας 
 Διονύσιος Καλλίνικος 

β). υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι: 
 κ.  Δημήτριος Παππάς
 κα. Ελένη Τσόγκα 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 
και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,με 
μυστική ψηφοφορία , και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για όσους 
υποψήφιους δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, 
προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία 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 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα: 
για  τακτικά  μέλη της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Πρέβεζας,  οι 
δημοτικοί Σύμβουλοι:

 κ. Νικόλαος Πανταζής  
 κ. Γεράσιμος Ντίτσος 
 κ. Δημήτριος Κώτσης   
 κα. Παρθενία Καζάκου 
 κ. Ευάγγελος Συγκούνας 

για  αναπληρωματικά  μέλη της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου 
Πρέβεζας ,οι δημοτικοί Σύμβουλοι:

 κ. Δημήτριος Αυδίκος 
 κ. Θεόδωρος Κατσαούνος
 κ. Χαράλαμπος Κακιούζης



Στην συνέχεια ακολούθησε μυστική ψηφοφορία  για την εκλογή των  οκτώ (8) 
τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από το Δημοτικό Συμβούλιο, με 
δεδομένες τις υποψηφιότητες των τριών (3) μελών της μειοψηφίας , σύμφωνα με 
την διαδικασία που έχει προηγηθεί, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Κάθε  Σύμβουλος  ψήφισε  υποψηφίους  ισάριθμους  με  τα  μέλη  της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

Επί συνόλου είκοσι εννέα (29)  παρόντων δημοτικών συμβούλων , ψήφισαν είκοσι 
εννέα (29) άτομα, έγκυρα είκοσι εννέα (29) , Λευκά (0) , άκυρα (0), και έλαβαν:
1. Παρθενία Καζάκου,  δέκα οκτώ (18) ψήφους
2. Δημήτριος Κώτσης, δέκα εννέα (19) ψήφους
3. Γεράσιμος Ντίτσος,  δέκα εννέα (19)  ψήφους
4. Νικόλαος Πανταζής, είκοσι (20) ψήφους
5. Ευάγγελος Συγκούνας, δέκα οκτώ (18)  ψήφους
6. Χρήστος Τσούτσης, δέκα εννέα (19) ψήφους
7. Διονύσιος Καλλίνικος, δέκα τέσσερις (14) ψήφους
8. Βασίλειος Κωστούλας, δέκα επτά (17) ψήφους

Οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι εκτός   του κ. Διονυσίου Καλλίνικου   ,εκλέγονται 
ως  τακτικά  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  αφού  συγκέντρωσαν  την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Ακολούθησε Β' μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του κ. Διονυσίου Καλλίνικου 
από το Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με την διαδικασία που έχει προηγηθεί.
Επί συνόλου είκοσι εννέα (29)  παρόντων δημοτικών συμβούλων , ψήφισαν είκοσι 
εννέα (29) άτομα, έγκυρα δέκα οκτώ (18), Λευκά τέσσερα (4), άκυρα επτά (7), 
και έλαβε:

 Διονύσιος Καλλίνικος, δέκα οκτώ (18) ψήφους
Συνεπώς και ο κ. Διονύσιος Καλλίνικος εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας  Ζωής,  αφού  συγκέντρωσε  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων 
μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στο  σημείο  αυτό  της  συνεδρίασης  αποχώρησε,  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος 
κ. Γεώργιος Νίτσας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνέχεια διενήργησε κλήρωση για 
την σειρά προτεραιότητας μεταξύ των ισοψηφούντων Δημοτικών Συμβούλων. 

Στην συνέχεια ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή  των πέντε (5) 
αναπληρωματικών μελών  της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής  με  δεδομένες  τις 
υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας , σύμφωνα με την διαδικασία 
που έχει προηγηθεί, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  ψήφισαν  τόσους  υποψηφίους  όσους  και  τα 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Επί συνόλου είκοσι οκτώ (28) παρόντων δημοτικών συμβούλων, ψήφισαν είκοσι 
οκτώ (28) άτομα, έγκυρα είκοσι οκτώ (28), Λευκά (0) , άκυρα (0), και έλαβαν:

1. Δημήτριος Αυδίκος, είκοσι δύο (22) ψήφους
2. Χαράλαμπος Κακιούζης, δέκα επτά (17) ψήφους
3. Θεόδωρος Κατσαούνος, δέκα εννέα (19) ψήφους
4. Δημήτριος Παππάς , δέκα οκτώ (18) ψήφους
5. Ελένη Τσόγκα , είκοσι τρεις (23) ψήφους



Οι  ανωτέρω  δημοτικοί  σύμβουλοι  εκλέγονται  ως  αναπληρωματικά  μέλη  της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,αφού συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 
εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη θητεία από  (6-3-2017 
έως  31-8-2019), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 Νικόλαος Πανταζής  (πλειοψηφία)
 Γεράσιμος Ντίτσος (πλειοψηφία)
 Δημήτριος Κώτσης   (πλειοψηφία)
 Παρθενία Καζάκου (πλειοψηφία)
 Ευάγγελος Συγκούνας (πλειοψηφία)
 Χρήστος Τσούτσης (μειοψηφία)
 Βασίλειος Κωστούλας (μειοψηφία)
 Διονύσιος Καλλίνικος (μειοψηφία)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 Δημήτριος Αυδίκος (πλειοψηφία)
 Θεόδωρος Κατσαούνος (πλειοψηφία)
 Χαράλαμπος Κακιούζης (πλειοψηφία)
 Ελένη Τσόγκα (μειοψηφία)
 Δημήτριος Παππάς (μειοψηφία)

Σύμφωνα  με  την  παρ  5  του  άρθρου  74  του  Ν.3852/2010,  τα  πρακτικά  της 
εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 
εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας, (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως 
την τοποθέτηση του 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.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ


