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Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής 

 

Αριθμός Απόφασης 63/2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2019, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1290/27-08-2019 

πρόσκληση του κ. Ζαχαρία Βενιού, συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 

ψήφους από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.  

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, 

αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτική υπάλληλο κ. Σταυρωνία 

Γεραγάλα, 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, θα εκλεγούν συνολικά 4 τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί 

υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα 

αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.  

Από τα 4 εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, 3 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 «ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ» δικαιούται 3  εκλεγόμενα μέλη και  

η Παράταξη «Φολέγανδρος – Η Δύναμη στους Πολίτες» δικαιούται 1 εκλεγόμενο μέλος.  

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.  
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Στη συνέχεια 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. 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ» 

έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 7 σύμβουλοι και 

ονομαστικά οι κ.κ. 

1.  Άγας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 

2. Βενιός Ζαχαρίας του Βίκτωρα 

3. Λιζάρδος Ιωάννης του Νικολάου 

4. Μάκκας Οδυσσέας του Κωνσταντίνου 

5. Μαρινάκη Μαρία του Κωνσταντίνου 

6. Μαρινάκης Κυριάκος του Ιωάννη 

7. Παπαδόπουλος δημήτριος του Ιωάννη 

 

Από την παράταξη του συνδυασμού «Φολέγανδρος – Η Δύναμη στους Πολίτες» έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 2 σύμβουλοι και 

ονομαστικά οι κ.κ. 

1. Διβόλης Χριστόφορος του Ιωάννη 

2. Μπαλή Τίλλα Μαρία του Λεάνδρου 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 4 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό 

εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν 

περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν 

υπόψη.  

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:  

Από την Παράταξη «ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ»),  

ο υποψήφιος  Άγας Αντώνιος του Κωνσταντίνου έλαβε 7 ψήφους 

       ο υποψήφιος Βενιός Ζαχαρίας του Βίκτωρα έλαβε 3 ψήφους 

       ο υποψήφιος Λιζάρδος Ιωάννης του Νικολάου έλαβε 4 ψήφους 

       ο υποψήφιος Μάκκας Οδυσσέας του Κωνσταντίνου έλαβε 2 ψήφους 

       η υποψήφια Μαρινάκη Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε 2 ψήφους 

       ο υποψήφιος Μαρινάκης Κυριάκος του Ιωάννη έλαβε 7 ψήφους 

       ο υποψήφιος Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη έλαβε 5 ψήφους 
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Συνεπώς τις 3 έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά 

σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:  

1. Άγας Αντώνιος του Κωνσταντίνου (Τακτικό μέλος)  

2. Μαρινάκης Κυριάκος του Ιωάννη (Τακτικό μέλος)  

3. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (Τακτικό μέλος)  

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης 

που έλαβαν οι υπόλοιποι 4 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 

1. Λιζάρδος Ιωάννης του Νικολάου (Αναπληρωματικό μέλος)  

2. Βενιός Ζαχαρίας του Βίκτωρα (Αναπληρωματικό μέλος) 

3. Μάκκας Οδυσσέας του Κωνσταντίνου (Αναπληρωματικό μέλος) 

 

Από την Παράταξη «Φολέγανδρος – Η Δύναμη στους Πολίτες»,   

Η  υποψήφια Μπαλή Τίλλα Μαρία του Λεάνδρου  έλαβε 4 ψήφους, 

ο υποψήφιος Διβόλης Χριστόφορος  του Ιωάννη έλαβε 0 ψήφους  

Συνεπώς τη 1 έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, κατά 

σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, η:  

1. Μπαλή Τίλλα Μαρία του Λεάνδρου  (Τακτικό μέλος)  

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης 

που έλαβαν ο έτερες 1 υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως ακολούθως: 

1.  1. Διβόλης Χριστόφορος του Ιωάννη (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. Άγας Αντώνιος του Κωνσταντίνου (Τακτικό μέλος)  

2. Μαρινάκης Κυριάκος του Ιωάννη (Τακτικό μέλος)  

3. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (Τακτικό μέλος)  

4. Μπαλή Τίλλα Μαρία του Λεάνδρου  (Τακτικό μέλος) 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Λιζάρδος Ιωάννης του Νικολάου   
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2. Βενιός Ζαχαρίας του Βίκτωρα  

3. Μαρινάκη Μαρία του Κωνσταντίνου 

4. Διβόλης Χριστόφορος 

 

 Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 14:13 .  

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

 

Αντώνιος Κ. Άγας 

        Τα μέλη 

Βενιός Ζαχαρίας 
Άγας Αντώνιος του Γ. 
Μάκκας Οδυσσέας  
Λιζάρδος Ιωάννης  
Μαρινάκη Μαρία  
Ψαρομήλιγκος Γεώργιος 
Παπαδόπουλος Δημήτριος  
Μαρινάκης Κυριάκος  
Μπαλή Τίλλα Μαρία 
Διβόλης Χριστόφορος 
Καρυστηναίου Χριστίνα  
Γουόρκ Ανδρέας Θεοδωράκης  
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