
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
                                                 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         Πρακτικού από την  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2019 από 1/ 9 /2019.
  Στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ψαχνών,  έδρα  του  Δήμου  Διρφύων  -  Μεσσαπίων  και  στο
Δημαρχείο  ( Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς),  στην οδό Αβάντων 18,  σήμερα την 1η του
μηνός  Σεπτεμβρίου   του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας  Κυριακή   και ώρα  12:00
π. μ  ,  συνήλθε  σε  Ειδική Συνεδρίαση το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Διρφύων -
Μεσσαπίων,  ύστερα  από  την  αριθ.  Πρωτ.  12864/27-8-2019 έγγραφη πρόσκληση του
συμβούλου  του  Δημάρχου   που  έχει  εκλεγεί  με  τις  περισσότερες  ψήφους  κ.  Κορώνη
Πέτρου, κατά τις διατάξεις  του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει  η  οποία  δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου και  επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και   στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ,  με
αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06),
για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.
    Πριν  από την έναρξη της  συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει  νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26  μέλη.  Ήτοι :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.  ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ 1.  ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3.  ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4.  ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.  ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ  ΙΩΑΝΝΑ
6.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
7.  ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9.  ΚΑΡΑΤΖΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10. ΚΙΑΠΕΚΟΣ  ΔΗΜΟΣ
11.  ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
12.  ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ
13.  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
14.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.  ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17.  ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
18.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19.  ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20.  ΡΑΠΤΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21.  ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22.  ΣΙΜΙΤΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23.  ΣΟΦΙΑ  ΑΦΕΝΔΡΑ
24.  ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
25.  ΤΣΩΚΟΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26.  ΦΡΑΝΤΖΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Γεώργιος Ψαθάς. Ο προεδρεύων δημοτικός
σύμβουλος, ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών,
στην δημοτική υπάλληλο Τζαβάρα Ευαγγελία.
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«Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

 Μετά  την  εκλογή  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ο  νεοεκλεγείς
Πρόεδρος,  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 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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 τέσσερα (04) τακτικά μέλη,
ενώ  οι  λοιποί  υποψήφιοι,  ανά  παράταξη,  θα  αποτελούν  κατά  σειρά  σταυρών
προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.
  O αριθμός των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής υπολογίζεται, εκ του νόμου, μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων,
ακολουθώντας  συγκεκριμένη  διαδικασία  στη βάση υπολογισμού ενός  εκλογικού
μέτρου, ως κάτωθι:
   Για  τη  διαδικασία υπολογισμού  του  αριθμού  των εκλεγόμενων  μελών  που
δικαιούται  κάθε  παράταξη  στις  επιτροπές,  τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί
σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη
στην  οποία  ανήκαν)  λογίζονται  αθροιστικά  ως  μια  ενιαία  παράταξη. Για  τον
υπολογισμό  των μελών κάθε  παράταξης  στην  οικονομική επιτροπή διαιρείται  ο
συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον συνολικό αριθμό
των εκλεγόμενων μελών της κάθε Επιτροπής περιλαμβανομένων και αυτών που
προέρχονται  υποχρεωτικά  από  την  παράταξη  του  εκλεγέντος  Δημάρχου  και  ο
αριθμός  αυτός,  έως  δεύτερου δεκαδικού  ψηφίου,  αποτελεί  το  εκλογικό  μέτρο.
(παρ. 3, άρθρο 74 του Ν. 3852/2010) , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79
του Ν. 4555/2018 και από την παρ΄1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και την
εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 90/59849/21-8-2019. 
   Στη  συνέχεια  διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης
με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αριθμό  μελών ίσο  με  το ακέραιο  μέρος  της  διαίρεσης.  Αν  μετά  το  πέρας  της
πρώτης κατανομής εδρών μεταξύ των παρατάξεων, παραμένουν  αδιάθετες έδρες
(λόγω του ότι το άθροισμα των εδρών που ήδη έχουν απονεμηθεί υπολείπεται του
συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών στην κάθε Επιτροπή) από το συνολικό
αριθμό  εκλεγόμενων  μελών,  αυτές  κατανέμονται  ανά  μία  ξεκινώντας  από  την
παράταξη  που  έχει  το  μεγαλύτερο,  κατά  φθίνουσα  σειρά,  υπόλοιπο  (δεκαδικό
μέρος)  της  ανωτέρω διαίρεσης  και  μέχρι  εξάντλησης  των αδιάθετων  εδρών.  Η
παραπάνω διαδικασία  ακολουθείται  για  όλες  τις  παρατάξεις  ακόμα  και  εάν  δεν
έχουν λάβει έδρα κατά το στάδιο της πρώτης κατανομής εδρών των εκλεγόμενων
μελών. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει στις
δημοτικές  εκλογές  μεγαλύτερο  αριθμό  ψήφων.  Στην περίπτωση  που  ένας
ανεξάρτητος  σύμβουλος  θέσει  υποψηφιότητα  για  την κατάληψη  της,  τυχόν,
δικαιούμενης  θέσης  της  παράταξης  των  ανεξαρτήτων στην  Επιτροπή  θεωρείται
«μεμονωμένος  σύμβουλος»  μέλος  της  Επιτροπής.  Σε  περίπτωση  που  ο
συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών
που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθμός των
μελών  που  εκλέγει  προσαυξάνεται μέχρι  του  αριθμού  αυτού  αφαιρουμένων
ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο αριθμό
ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή. 
   Σύμφωνα με τα ανωτέρω  οριζόμενα (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 ,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79 του Ν. 4555/2018 και από την παρ΄1 του
άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 90/59849/21-8-2019), το
εκλογικό μέτρο και τα εκλεγόμενα μέλη ανά δημοτική παράταξη έχουν ως κάτωθι:
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ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ = 27:4 =6,75 (Σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  90/59849/21-8-2019)
εγκύκλιο ΥΠΕΣ για τον υπολογισμό των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη
για  την εκλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ/

ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ

ΑΚΕΡΑΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ

ΕΔΡΕΣ ΑΠΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ –
ΟΡΑΜΑ – 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

14 14:6,75=2,07 2 0,07 0 2

ΒΗΜΑ ΣΤΟ 
ΑΥΡΙΟ

8 8:6,75=1,18 1 0,18 0 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΟΔΟΥ

4 4:6,75=0,59 0 0,59 1 1

ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΔΙΡΦΥΩΝ - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

1 1:6,75=0,14 0 0,14 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 27 3 1 4
  Με βάση τα ανωτέρω η 1Η Παράταξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»  του
νεοεκλεγέντος  Δημάρχου  δικαιούται  (02)  εκλεγόμενα  μέλη  ,  η  2η  Παράταξη
«ΒΗΜΑ  ΣΤΟ  ΑΥΡΙΟ»  δικαιούται  (01)  εκλεγόμενο  μέλος  και  η  3η Παράταξη
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ»  δικαιούται (01) εκλεγόμενο μέλος . Η παράταξη «Λαϊκή
Συσπείρωση Διρφύων – Μεσσαπίων, δεν δικαιούται να εκλέξει κανένα τακτικό ή
αναπληρωματικό μέλος.   
 Στη  συνέχεια  ο  πρόεδρος,  κάλεσε  τις  δημοτικές  παρατάξεις  να  καταρτίσουν
ψηφοδέλτια  με  τους  υποψηφίους  τους  για  την  πλήρωση  των  θέσεων  που
δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
  Από  τον  Συνδυασμό  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»,  κατατέθηκε
ψηφοδέλτιο με τους κάτωθι υποψηφίους: 
1. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
4. ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΔΡΑ
Από τον Συνδυασμό  «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»,  κατατέθηκε ψηφοδέλτιο με τους
κάτωθι υποψηφίους: 
1. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από  τον  Συνδυασμό  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΟΔΟΥ», κατατέθηκε  ψηφοδέλτιο  με
τους κάτωθι υποψηφίους: 
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Οι ανωτέρω υποψήφιοι αποδέχτηκαν την υποψηφιότητα του συνδυασμού τους
και  στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  εκλογικής  διαδικασίας,
διένειμε  τα  ψηφοδέλτια  αυτά  μαζί  με  λευκά  και  κάλεσε  του  Δημοτικούς
Συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο
καθένας , σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
  Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, όπου ψήφισαν 26 μέλη επί
συνόλου  παρόντων  26,  βρέθηκαν  26  έγκυρα  ψηφοδέλτια  και  το
Προεδρείο διαπίστωσε τα ακόλουθα:
Από την Παράταξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» (ο συνδυασμός
έλαβε δεκατέσσερα (14)  ψηφοδέλτια)   ,
Η υποψήφια Σοφία Αφένδρα  έλαβε δεκατέσσερις  (14) ψήφους 
Ο υποψήφιος Θεοδοσίου Αλέξανδρος , έλαβε δεκατρείς (13) ψήφους
Ο υποψήφιος Αγγελάτος Ξεονοφών , έλαβε εννιά  (09) ψήφους
Ο υποψήφιος Κιαπέκος Δήμος ,  έλαβε οκτώ (08) ψήφους 
  Συνεπώς  τις  δύο  (2)  έδρες  της  ανωτέρω  παράταξης  ,  ως  τακτικά  μέλη
καταλαμβάνουν , κατά σειρά βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν ,
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η κα Σοφία Αφένδρα και ο κ. Θεοδοσίου Αλέξανδρος  και ως αναπληρωματικά
μέλη ο κ. Αγγελάτος Ξενοφών  και ο  κ. Κιαπέκος Δήμος.
   Από την Παράταξη «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ» (ο συνδυασμός έλαβε οκτώ (08)
ψηφοδέλτια)  ,
Ο υποψήφια Κωνσταντάκης Νικόλαος  , έλαβε οκτώ (08) ψήφους 
Ο υποψήφιος Κουλιάκης Χαρίλαος  έλαβε δύο (02) ψήφους
  Συνεπώς  την  μία  (01)  έδρα  της  ανωτέρω  παράταξης  ,  ως  τακτικό  μέλος
καταλαμβάνει  , κατά σειρά βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν ,
ο  κ.  Κωνσταντάκης  Νικόλαος  και  ως  αναπληρωματικό  μέλος  ο  κ.  Κουλιάκης
Χαρίλαος.
   Από την Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ» (ο συνδυασμός έλαβε
τέσσερα (4)  ψηφοδέλτια)  ,
Ο υποψήφιος Λάμπρου Γεώργιος έλαβε τέσσερεις  (04) ψήφους ,
Ο υποψήφιος Δημητρίου Ιωάννης, έλαβε τρεις (03) ψήφους
  Συνεπώς  την  μία  (01)  έδρα  της  ανωτέρω  παράταξης  ,  ως  τακτικό  μέλος
καταλαμβάνει  , κατά σειρά βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν ,
ο κ. Λάμπρου Γεώργιος   και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Δημητρίου Ιωάννης.
    Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα
των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019
έως 6.11.2021, ως εξής:
Α). ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1). ΑΦΕΝΔΡΑ ΣΟΦΙΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ)
2). ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ)
3). ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ)
4). ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ)
Β). ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1). ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ)
2). ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣ  (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ)
3). ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ)
4). ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ)
  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 Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του
Ελεγκτή Νομιμότητας, 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 έλαβε αύξοντα αριθμό  118 /2019.
   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο 
Νόμος.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ                                      Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων -  Μεσσαπίων
Ραπτάκης Σπυρίδων
  (υπογραφή)                                     (ακολουθούν   υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ψαχνά,  2 / 9  / 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ 

Ραπτάκης Σπυρίδων

ΑΔΑ: 617ΨΩ92-Χ4Τ
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