
                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
      
Απόσπασμα από το πρακτικό της 15/2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αμοργού. 
Αριθμ. Απόφασης: 136/2019  
Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού. 
Στην Αμοργό, σήμερα 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του Έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ. μ. 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.3615, πρόσκληση του Προεδρεύοντος 
Συμβούλου του συνδυασμού του Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. 
Βασσάλου Εμμανουήλ με ημερομηνία 26-08-2019, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους 
κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 96 του Ν.3463 /2006.  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα 12 μέλη, παρόντων και του Δημάρχου κ. 
Καραϊσκου Ελευθερίου και του Γραμματέα κ. Γαβρά Μάρκου για τη τήρηση των πρακτικών.  
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                           Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Βασσάλος Εμμανουήλ                                                                       Γαβαλά  Άννα 
Γρίσπος Κων/νος 
Γρίσπος Σταμάτιος 
Δεσποτίδη Καλλιόπη 
Λουδάρος Γεώργιος 
Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
Ψυχογυιού Ελευθερία 
Παναγάκης Γεώργιος 
Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
Συνοδινός Ελυθέριος 
Σπανός Θεόδωρος 
Σίμος Σταμάτιος 
  

 
 

Μετά την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του 
Δ.Σ., αφού ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα στο  Δημοτικό Υπάλληλο κ. Γαβρά Μάρκο, κάλεσε 
το Συμβούλιο να προβεί, στην Ειδική αυτή Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του 
Ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα 
από 1.9.2019 έως 6.11.2021.  
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού θα είναι επταμελής αφού τα 
μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου είναι 13 και θα εκλεγούν συνολικά  τέσσερα (4) τακτικά μέλη (τα 
υπόλοιπα μέλη είναι ο Δήμαρχος και οι ορισθέντες 2 Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τις σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών) , ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν 
κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής.  
Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, τα δύο (2) μέλη 
προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1,3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην 
Οικονομική Επιτροπή:  
η Παράταξη του Δημάρχου ΄΄Αμοργός Συμμετοχή Δημιουργία΄΄ δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη.  
η Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου ΄΄ Ένωση για την Πρόοδο της Αμοργού΄΄ 
δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος.  
η Παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου ΄΄ Παναμοργιανή Συνεργασία΄΄ δικαιούται (1) 
εκλεγόμενο μέλος.  
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Πριν την έναρξη της διαδικασίας της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. διάβασε επιστολή της Δημοτικής Συμβούλου της μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου κας Γαβαλά 
Άννας με ημερομηνία 30/8/2019, η οποία έλαβε Α.Π.:3676/30-8-2019, στην οποία ανέφερε τα εξής: ΄΄ 
Διά του παρόντος εγγράφου, σας αναφέρω ότι θα απουσιάζω από την Ειδική Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της 1/9/2019 για επαγγελματικούς λόγους, αλλά επιθυμώ όπως προταθώ στα 
προς κάλυψη αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και στη διαδικασία ανάδειξης των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου΄΄   
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις Δημοτικές Παρατάξεις να καταρτίσουν 
ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική 
Επιτροπή. 
Μετά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και 
κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που 
επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν). 
 
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου ΄΄Αμοργός Συμμετοχή Δημιουργία΄΄ 
έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ. κ. Δεσποτίδη Καλλιόπη,  Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία 
και Νομικού – Ψακή Δήμητρα.   
 
Από την παράταξη του συνδυασμού της μείζονος Αντιπολίτευσης ΄΄ Ένωση για την Πρόοδο της 
Αμοργού΄΄ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Συνοδινός Ελευθέριος, Παναγάκης Γεώργιος, 
Γιαννακοπούλου Ειρήνη και Γαβαλά Άννα. 
 
Από την παράταξη του συνδυασμού της ελάσσονος Αντιπολίτευσης ΄΄ Παναμοργιανή Συνεργασία΄΄ 
έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) Σύμβουλοι και 
ονομαστικά οι κ.κ. Σπανός Θεόδωρος και Σίμος Σταμάτιος.  
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των  τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής (ανά παράταξη). 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα:  
 
Από την Παράταξη ΄΄Αμοργός Συμμετοχή Δημιουργία΄΄  
 
Η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δεσποτίδη Καλλιόπη  έλαβε επτά (7) ψήφους.  
Η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Νομικού – Ψακή Δήμητρα έλαβε επτά (7) ψήφους.  
Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Λουδάρος Γεώργιος έλαβε τέσσερις (4) ψήφους.  
Η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ψυχογυιού Ελευθερία έλαβε τρεις (3) ψήφους.  
 
Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά 
σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:  
1.  Δεσποτίδη Καλλιόπη, Δημοτική Σύμβουλος, Τακτικό μέλος.  
2.  Νομικού – Ψακή Δήμητρα,  Δημοτική Σύμβουλος, Τακτικό μέλος. 
  
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν 
οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως:  
1. Λουδάρος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό μέλος. 
2.  Ψυχογυιού Ελευθερία, Δημοτική Σύμβουλος, Αναπληρωματικό μέλος.  
 
Από την Παράταξη ΄΄ Ένωση για την Πρόοδο της Αμοργού΄΄  
 
Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Παναγάκης Γεώργιος έλαβε τρεις (3) ψήφους.  
Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Συνοδινός Ελευθέριος έλαβε δύο (2) ψήφους.  
Η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Γιαννακοπούλου Ειρήνη έλαβε ένα (1) ψήφο.  
Η υποψήφια, Δημοτική Σύμβουλος, Γαβαλά Άννα έλαβε ένα (1) ψήφο. 
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Συνεπώς την μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, 
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο:  

1. Παναγάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό μέλος.  

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν 
οι υπόλοιποι τρεις (3) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως ακολούθως:  

1. Συνοδινός Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό μέλος. 

2. Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος, Αναπληρωματικό μέλος. 

3. Γαβαλά Άννα,  Δημοτική Σύμβουλος, Αναπληρωματικό μέλος 

 
Από την Παράταξη ΄΄ Παναμοργιανή Συνεργασία΄΄ 
 
Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτιος έλαβε δύο (2) ψήφους. 
Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Σπανός Θεόδωρος έλαβε ένα (1) ψήφο. 
Συνεπώς την μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά σειρά, 
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο:  
1. Σίμος Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό μέλος. 

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε ο   
ένας (1) υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ως ακολούθως: 
1.Σπανός Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό μέλος. 

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:  
Τακτικά Μέλη: 1. Δεσποτίδη Καλλιόπη  2. Νομικού – Ψακή Δήμητρα, 3. Παναγάκης Γεώργιος 
και 4. Σίμος Σταμάτιος. 
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Λουδάρος Γεώργιος,  2. Ψυχογυιού Ελευθερία  3. 
Συνοδινός Ελευθέριος και 4. Σπανός Θεόδωρος. 
 
 
                                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2019  
 
                      Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
    Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα μέλη 
 
                                                                                                                  Βασσάλος Εμμανουήλ                                                                       
                                                                                                                  Γρίσπος Κων/νος 
Γρίσπος Σταμάτιος                                                                                    Δεσποτίδη Καλλιόπη 
                                                                                                                  Λουδάρος Γεώργιος 
                                                                                                                  Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                                                                  Ψυχογυιού Ελευθερία 
                                                                                                                  Παναγάκης Γεώργιος 
                                                                                                                  Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
 Ο Γραμματέας                                                                                         Συνοδινός Ελυθέριος 
                                                                                                                  Σπανός Θεόδωρος 
                                                                                                                  Σίμος Σταμάτιος 
 
Γαβράς Μάρκος 
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