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                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της  1
ης 

 (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αργοστολίου την  18 
η
  Οκτωβρίου  2019  . 

 

                                          ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      1 / 2019 

             Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου. 

   Στο Αργοστόλι σήμερα  την  18 
η
  Οκτωβρίου   του έτους 2019, ημέρα  Παρασκευή    

και ώρα 10 :00 π.μ  , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 

Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 2930 /14 -10-2019 έγγραφη πρόσκληση του   Προέδρου της , η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/19 -07-2018)   . 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν4555/2018 δεδομένου ότι σε  

σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε ( 5) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ                                                             1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

2. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                                             2. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                              

3. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 

4. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

5. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) -Αναπληρωματικό Μέλος. 

6. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ( ΠΑΡΩΝ στις 3/2019 ,4/2019 & 5/2019 αποφάσεις) 

7. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  (Αναπληρωματικό Μέλος- ΠΑΡΩΝ στις 3/2019 ,4/2019 & 

5/2019 αποφάσεις). 

 

Αιτιολογημένα απουσίασαν οι  κ. κ. Λυκούδης Διονύσιος και Μινέτος Διονύσιος. 

 

Στην συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν και συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  

κ. κ Αλέξανδρος Παντελειός και Τρωιάνος Διονύσιος από την  παράταξη 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ  ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ . 

ΑΔΑ: 6ΔΝΩ46ΜΓΤΤ-Δ9Μ



 

Ο   Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος εισηγούμενος   το  1
ο
   θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αργοστολίου » 

αναφέρει  τα εξής:  

 

Σύμφωνα με  την παρ. 11  άρθρο  74 του  Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 76 του Ν 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν 4623/2019 : 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  είναι ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που έχει 

οριστεί από τον Δήμαρχο.Τα οριζόμενα και εκλεγμένα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής  στην πρώτη συνεδρίαση μετά  την εκλογή τους, με φανερή ψηφοφορία, 

εκλέγουν μεταξύ των Mελών τους τον Αντιπρόεδρο. 

 Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της 

ΕπιτροπήςΑντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 

όλων των Mελών της Οικονομικής  Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 

απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.Εάν, και πάλι, δεν 

επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, 

όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται 

κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής, όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Αντιπροέδρου, προεδρεύει  το μέλος της Επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους (ΥΠ. ΕΣ ΕΓΚ. 90/59849/21-08-2019  ΑΔΑ : ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08). 

 

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος προτείνει ως υποψήφιο  τον  κ. 

Παπαδάτο Νικόλαο    από τον συνδυασμό της   μείζονος αντιπολίτευσης « ΙΣΧΥΡΗ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ». 

 

     Κατά  την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας για την εν λόγω εκλογή ο κ. 

Παπαδάτος Νικόλαος (σύμβουλος μειοψηφίας από τον συνδυασμό της   μείζονος 

αντιπολίτευσης «ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ») έλαβε (5) πέντε     ψήφους και αναλυτικά 

ψηφίσαν : Θεόφιλος Μιχαλάτος  – Σπαθής Σταύρος - Κρυσταλία Μιχαλάτου  -

Γαβριελάτος Αργύριος και Βαλλιανάτος Ανδρόνικος (Νικόλαος) 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 

σύμφωνα με τα οποία για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

αναδείχθηκε ο κ. Παπαδάτος Νικόλαος (σύμβουλος μειοψηφίας από τον 

συνδυασμό της   μείζονος αντιπολίτευσης «ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ») 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο,  και έλαβε υπόψη της 

� την εισήγηση της Προέδρου,  

� την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

76 του Ν 4555/2018   

� την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από τον Πρόεδρο  

�  την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 

 

ΑΔΑ: 6ΔΝΩ46ΜΓΤΤ-Δ9Μ



Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον  κ. Παπαδάτο Νικόλαο 

(σύμβουλος μειοψηφίας από τον συνδυασμό της   μείζονος αντιπολίτευσης «ΙΣΧΥΡΗ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ») ο οποίος συγκέντρωσε  (5) πέντε ψήφους. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                   Πιστό Αντίγραφο  

                                                                  

                                                Θεόφιλος Μιχαλάτος  

                                               Δήμαρχος Αργοστολίου. 

 

ΑΔΑ: 6ΔΝΩ46ΜΓΤΤ-Δ9Μ
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