4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16η Φεβρουαρίου 2018
Σήμερα, 16 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:30 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα,
ύστερα από την 432/12-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφούντος δημοτικού
συμβούλου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν
παρόντα 9 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
7. Δημήτριος Καβαλιέρος
8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
9. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
5. Σώζα Αντ. Μουζάκη
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
8. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, o Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης, απουσιάζει.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
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4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Φεβρουαρίου 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2/2/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 302/29-1-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου. [εισηγητής: πλειοψηφών
δημοτικός σύμβουλος, κ. Γ. Πατητής]
Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. [εισηγητής: πλειοψηφών
δημοτικός σύμβουλος, κ. Γ. Πατητής]
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Θέμα 1ο: Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Προεδρεύων σύμβουλος κ. Γ. Πατητής δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου,
ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι από τα πρακτικά
της με αριθμό 4/2017, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή 5
Μαρτίου 2017, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 559/24-2-2017 πρόσκληση του
συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που είχε εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, είχε
προκύψει η κάτωθι σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας για δυόμιση
έτη (5.3.2017- 31.8.2019): Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Στέφανος Βρεττός,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Βασιλική Δεμένεγα, Γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Θώδος.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 57/08.01.2018 έγγραφο ο κ. Κωνσταντίνος Θώδος υπέβαλε
την παραίτησή του από το αξίωμα του Γραμματέα του ΔΣ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 64 του Ν.3852/2010, η παραίτηση από το
αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου
υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη
θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο
αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. Επομένως, ο παραιτηθείς μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για
άλλο αξίωμα του προεδρείου, εντός της ίδιας θητείας.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει,
κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο
τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Μέχρι την αποδοχή της παραίτησης το μέλος του προεδρείου συνεχίζει να ασκεί τα
καθήκοντά του. Επίσης, η διαδικασία της παραίτησης μέλους του Προεδρείου είναι ειδική
και δεν ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 3852/ 2010.
Υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πλήρωσης κενωθείσας θέσης στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι τα λοιπά μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου. Το κώλυμα εκλογιμότητας αυτών αίρεται, εφόσον πρώτα παραιτηθούν από τα
αξιώματα που κατέχουν. Οι Αντιδήμαρχοι, όσο διαρκεί η θητεία τους, δεν μπορούν να
εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί την
παραίτηση του κ. Κ.Θώδου από το αξίωμα του Γραμματέα του ΔΣ.
Ο κ. Θώδος δεν ψηφίζει για το θέμα.
Το Δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Θώδου
από το αξίωμα του Γραμματέα του ΔΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2018
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Θέμα 2ο: Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Προεδρεύων σύμβουλος κ. Γ.Πατητής δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι.
Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι από τα
πρακτικά της με αριθμό 4/2017, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την
Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 559/24-2-2017
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που είχε εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους, είχε προκύψει η κάτωθι σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου Κέας για δυόμιση έτη (5.3.2017- 31.8.2019): Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ο κ. Στέφανος Βρεττός, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα
Βασιλική Δεμένεγα, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Θώδος.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 58/08.01.2018 έγγραφο ο κ. Στέφανος Βρεττός υπέβαλε την
παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 64 του Ν.3852/2010, η παραίτηση από το
αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου
υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη
θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο
αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. Επομένως, ο παραιτηθείς μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για
άλλο αξίωμα του προεδρείου, εντός της ίδιας θητείας.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει,
κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο
τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Μέχρι την αποδοχή της παραίτησης το μέλος του προεδρείου συνεχίζει να ασκεί τα
καθήκοντά του. Επίσης, η διαδικασία της παραίτησης μέλους του Προεδρείου είναι ειδική
και δεν ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 3852/ 2010.
Υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πλήρωσης κενωθείσας θέσης στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι τα λοιπά μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου. Το κώλυμα εκλογιμότητας αυτών αίρεται, εφόσον πρώτα παραιτηθούν από τα
αξιώματα που κατέχουν. Οι Αντιδήμαρχοι, όσο διαρκεί η θητεία τους, δεν μπορούν να
εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί την
παραίτηση του κ. Στ.Βρεττού από το αξίωμα του Προέδρου του ΔΣ.
Ο κ. Βρεττός δεν ψηφίζει για το θέμα.
Το Δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Στέφανου Βρεττού από
το αξίωμα του Προέδρου του ΔΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 40/2018
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Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Προεδρεύων σύμβουλος κ. Γ. Πατητής, σε συνέχεια της 39/2018 απόφασης του ΔΣ
περί αποδοχής παραίτησης του Γραμματέα του, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή νέου Γραμματέα.
Ειδικότερα, ο Γραμματέας θα αναδειχθεί από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό,
καθώς δεν υπάρχουν λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
εγκ.41/71351/14.12.2010). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι
δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως, καλούνται όλοι οι Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν
αρχικά τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υποψήφιοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους
ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται
και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη
ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της παράταξης της
πλειοψηφίας και, μετά την ολοκλήρωση της, ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόματα των
υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Ζουλός με 7 σταυρούς προτίμησης.
Ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή του
Γραμματέα του με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να
ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία
των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε
οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Μετά τη συγκέντρωση των ψηφοδελτίων καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα, 9
σταυροί προτίμησης, 0 λευκά και 0 άκυρα για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Νικόλαο
Ζουλό, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα
ότι εκλέχθηκε από την παρούσα και έως την 31.8.2019 Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Ζουλός
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής
διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 41/2018
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Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Προεδρεύων σύμβουλος κ. Γ. Πατητής, σε συνέχεια της 40/2018 απόφασης του ΔΣ
περί αποδοχής παραίτησης του Προέδρου του, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή
νέου Προέδρου.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος θα αναδειχθεί από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό
(ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.41/71351/14.12.2010). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν. 3852/
2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Ακολούθως, καλούνται όλοι οι Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν
αρχικά τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υποψήφιοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους
ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται
και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη
ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της παράταξης της
πλειοψηφίας και, μετά την ολοκλήρωση της, ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόματα των
υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Κων/νος Θώδος με 7 σταυρούς προτίμησης.
Ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή του νέου
Προέδρου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει
δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε
ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον νυν Πρόεδρο.
Μετά τη συγκέντρωση των ψηφοδελτίων καταμετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα, 9
σταυροί προτίμησης, 0 λευκά και 0 άκυρα για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο
Θώδο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα
ότι εκλέχθηκε από την παρούσα και έως την 31.8.2019 νέος Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Θώδος.
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής
διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 42/2018
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4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Φεβρουαρίου 2018
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρoεδρεύων Σύμβουλος

Τα Μέλη
1. Στέφανος Βρεττός

Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Κωνσταντίνος Θώδος
5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Ελευθερία Μορφωνιού
7. Αντώνιος Παούρης
8. Νικόλαος. Πολίτης
9. Νικόλαος Ζουλός
10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
11. Δημήτριος Μουζάκης
12. Βασιλική Δεμένεγα
13. Βασίλειος Βρέτταρος
14. Σώζα Μουζάκη
15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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