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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 14ης  Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  7η  Σεπτεμβρίου 2014

Σήμερα,  7η  Σεπτεμβρίου  2014,  ημέρα  Κυριακή  και  ώρα  17:00  συνήλθε  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του  Πνευματικού
Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία, ύστερα από την 5634/02.09.2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προεδρεύοντος δημοτικού συμβούλου, 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 17 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ      

                            
1.    Γεώργιος Δ. Πατητής                         
2. Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
3.Στέφανος Αθ. Βρεττός                       
4.Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος              
5.Μαρία Αυγ. Ξέστερνου                      
6.Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  
7.Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                 
8.Αντώνιος Β. Παούρης                        
9.Νικόλαος Αυγ. Πολίτης                    
10. Νικόλαος Αντ. Ζουλός                       
11. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου         
12. Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   
13. Βασιλική Δ. Δεμένεγα                              (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
14. Βασίλειος Ελ. Δεμένεγας                   
15. Σώζα Αντ. Μουζάκη                          
16. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
17. Νικόλαος Στ. Παούρης

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου.
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Θέμα 1ο: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου  [εισηγητής: πλειοψηφών
δημοτικός σύμβουλος, κ. Γ. Πατητής]

Από  τα  πρακτικά  της  με  αριθμό  14/2014,  ειδικής  συνεδρίασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ
5634/02.09.2014  πρόσκληση  του  συμβούλου  του  επιτυχόντος  συνδυασμού  που  έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

Ο  προεδρεύων  Σύμβουλος,  αφού  ανέθεσε  καθήκοντα  ειδικού  γραμματέα  στη
δημοτική υπάλληλο κα Μαριάννα Μωραΐτη, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή
των  τακτικών  μελών  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  δυόμιση  έτη
(1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 του Ν.3852/2010..

Ειδικότερα,  όπως  ανέφερε,  θα  προταθεί  ο  Πρόεδρος  από  τον  πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονος παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας
από  τον  πλειοψηφήσαντα  συνδυασμό,  καθώς  δεν  υπάρχουν  λοιπές  παρατάξεις  της
μειοψηφίας (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.41/71351/14.12.2010).  Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του Ν.  3852/  2010 οι  Αντιδήμαρχοι  δεν  μπορούν να εκλεγούν  μέλη του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής
παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε
να  αναδείξουν  αρχικά  τον  υποψήφιο  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  στη
συνέχεια τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα
μέλη της  παράταξης της μείζονος  μειοψηφίας  να αποσυρθούν (προς το δεξί  μέρος της
αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Υποψήφιοι  από  τις  παρατάξεις,  όπως  ενημέρωσε  ο  Πρόεδρος,  θα  είναι  όσοι
συγκεντρώσουν  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  αντίστοιχων
παρατάξεων.  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  των  παρατάξεων  της
πλειοψηφίας και μειοψηφίας και,  μετά την ολοκλήρωση της, ο προεδρεύων σύμβουλος
ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ.  Στέφανος  Βρεττός με 10 σταυρούς προτίμησης,  υποψήφια
Αντιπρόεδρος η  κα  Βασιλική  Δεμένεγα  με  7  σταυρούς  προτίμησης  και  υποψήφια
Γραμματέας η κα Μαρία Ξέστερνου με 10 σταυρούς προτίμησης .
 
Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των
μελών  του  Προεδρείου  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.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου.  Μετά  τη  συγκέντρωση  των  ψηφοδελτίων  καταμετρήθηκαν  από  τον
προεδρεύοντα Σύμβουλο, 14 σταυροί προτίμησης και 3 λευκά για τον υποψήφιο Πρόεδρο
κ. Στέφανο Βρεττό, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού  Συμβουλίου.  Ακολούθως,  μετά  τη  συγκέντρωση  των  ψηφοδελτίων
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καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 15 σταυροί προτίμησης και 2 λευκά
για  την  υποψήφια  Αντιπρόεδρο  κα  Βασιλική  Δεμένεγα,  που  αποτελούν  την  απόλυτη
πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Τέλος,  μετά  τη
συγκέντρωση των ψηφοδελτίων  καταμετρήθηκαν από τον  προεδρεύοντα Σύμβουλο,  17
σταυροί προτίμησης και 0 λευκά για την υποψήφια Γραμματέα κα Μαρία Ξέστερνου, που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Μετά  το  πέρας  της  αναφερόμενης  διαδικασίας  διαπιστώθηκε  από  τον  προεδρεύοντα
Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017) Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου  ο  κ.  Στέφανος  Βρεττός,  Αντιπρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  η  κα
Βασιλική Δεμένεγα, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Μαρία Ξέστερνου.
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Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής  (άρθρο 74 Ν.3852/2010)

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόε-
δρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017) στην ειδική αυτή
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα,  όπως  ανέφερε,  θα  εκλεγούν  συνολικά  έξι  (6)  τακτικά  μέλη εκ των
οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών της δημοτικής παράταξης της
μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρ-
χονται από το σύνολο των μελών της δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας για την ανα-
πλήρωση των τακτικών μελών, που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλί-
ου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί
μέλος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ο  πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  κάλεσε
όλους  τους  Συμβούλους  της  δημοτικής  παράταξης 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
(δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη) με
τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή 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 υποψή-
φιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια πε-
ρίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει  και τρίτη ψηφοφορία,  προκειμένου να γίνει  η
εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφο-
φορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρί-
αση.

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. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, με 7 ψήφους προτίμησης και 0 λευκά / άκυρα
- κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, με 7 ψήφους προτίμησης και 0 λευκά / άκυρα.. 
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι:
- κ. Δημήτριος Μουζάκης, με 7 ψήφους προτίμησης και  0 λευκά / άκυρα
- κ. Βασίλειος Δεμένεγας, με 7 ψήφους προτίμησης και 0 λευκά / άκυρα. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη
συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφο-
ρία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβού-
λους 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) Δημοτικοί  Σύμβουλοι και ονο-
μαστικά οι εξής
- κ. Δημήτριος Καβαλιέρος
- κα Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
- κα Ελευθερία Μορφωνιού
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- κ. Νικόλαος Πολίτης 

για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι εξής
- κ. Νικόλαος Ζουλός
- κ. Αντώνιος Παούρης
- κα Μαρία Ξέστερνου

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτρο-
πής 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 το Προεδρείο ότι από τους
έξι (6) υποψηφίους οι 6 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκε-
κριμένα οι κ.κ. Δημήτριος Καβαλιέρος (13 ψήφοι), Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη (17
ψήφοι), Ελευθερία Μορφωνιού (15 ψήφοι), Νικόλαος Πολίτης (14 ψήφοι), Ειρήνη Βελισ-
σαροπούλου (16 ψήφοι) και Ελευθέριος Τζουβάρας (16 ψήφοι), οι οποίοι και εκλέγονται
από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομι-
κής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των 2 μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με
τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά
αναφέρονται παραπάνω.

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ψήφισαν  τόσους  υποψηφίους  όσους  και  τα  αναπληρωματικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά  το  πέρας  της  αναφερόμενης  διαδικασίας  διαπιστώθηκε  από  το  Προεδρείο  ότι
εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
- κ. Νικόλαος Ζουλός (9 ψήφοι)
- κ. Αντώνιος Παούρης (10 ψήφοι)
- κα Μαρία Ξέστερνου (17 ψήφοι)
-           κ. Δημήτριος Μουζάκης (9 ψήφοι)
-           κ. Βασίλειος Δεμένεγας (13 ψήφοι)

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλε-
γέντων μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής για την  περίοδο από 1.9.2014- 5.3.2017 ως
εξής:

Τακτικά Μέλη: 
1. Δημήτριος Καβαλιέρος 
2. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη 
3. Ελευθερία Μορφωνιού
4. Νικόλαος Πολίτης
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
6. Ελευθέριος Τζουβάρας
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Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Μαρία Ξέστερνου
2. Αντώνιος Παούρης
3. Νικόλαος Ζουλός 
4. Βασίλειος Δεμένεγας
5. Δημήτριος Μουζάκης

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβι-
βάζονται 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 πα-
ρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2014
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Θέμα 3ο: Εκλογή εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας στη Γενική Συ-
νέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος Του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχος, κ. Ιωάννη Ευαγ-
γέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα
με:

1. το ΠΔ 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελ-
λάδας» (ΦΕΚ Α’ 182/22-8-2011), και βάσει των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 9,

2. Το Ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α’/08.08.2014) με τον οποίο τροποποιείται η παρ. 1
του άρθρου 9 του ΠΔ 75/2011 και

3. Της εγκυκλίου 45/08.08.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών

η εκπροσώπηση του Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Νοτίου Αιγαίου γίνεται από το Δήμαρχο και από έναν εκπρόσωπο, Δημοτικό
Σύμβουλο του συνδυασμού της πλειοψηφίας.
Η εκλογή του εκπροσώπου γίνεται με μυστική ψηφοφορία, από το Δημοτικό Συμβού-

λιο, στην ίδια συνεδρίαση με αυτή της εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και με-
λών οικονομικής επιτροπής, ως θέμα επακόλουθο των προαναφερθέντων.

Ο Δήμαρχος  εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  την υποψηφιότητα της δημοτικής
συμβούλου, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου εκ μέρους του συνόλου των παρατάξεων του
Σώματος και καλεί το Συμβούλιο να ψηφίσει επί της εισήγησης αυτής. 

Διαπιστώθηκε ότι η κυρία Ειρήνη Βελισσαροπούλου συγκεντρώνει την απόλυτη πλειο-
ψηφία με 10 σταυρούς προτίμησης και 0 λευκά / άκυρα, ως εκ τούτου εκλέγεται ως εκ-
πρόσωπος του Δήμου Κέας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακή Ένωσης Δήμων Νο-
τίου Αιγαίου. Ο κ. Στέφανος Βρεττός με 10 σταυρούς προτίμησης και 0 λευκά / άκυρα εί-
ναι αναπληρωτής εκπρόσωπος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2014
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Ο Πρόεδρος

    (σφραγίδα-υπογραφή)
         Στέφανος Βρεττός

Τα Μέλη

 1. Γεώργιος Πατητής 

 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
   

                                                                            
3. Δημήτριος Καβαλιέρος    
 

                                                                            
4. Μαρία Ξέστερνου     
          

                                                                            
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 Δεμένεγας 
   
               
14. Σώζα Μουζάκη        
    
              
15. Ελευθέριος Τζουβάρας

16. Νικόλαος Παούρης
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