
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 9/15-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 87/2017      ΘΕΜΑ :  «Εκλογή µελών ∆.Σ. από την 

πλευρά της µειοψηφίας στην 

Εκτελεστική Επιτροπή, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» 

  
 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 15η-03-2017 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:30 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 7971/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 31 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ   

4. Αγοραστούδη Ευγενία   

5. Αποστόλου Στυλιανό   

6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκιζάρης Στέργιος   

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Κεφαλάς Ανέστης   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος   

16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Λαγός Νικόλαος   

18. Λιάντας ∆ηµήτριος   

19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   

21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

23. Πονερίδης Παναγιώτης   

24. Πράτανος Απόστολος αποχώρησε µετά 
από τη συζήτηση του 11ου θέµατος. 

  

25. Σαµαράς Σωκράτης   

26. Σαραφιανός Χρήστος   

27. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   



28. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

29. Τσολάκης Απόστολος   

30. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

31. Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα , υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή επιλαµβάνεται θεµάτων υπαλλήλων, όπως π.χ. µε τα 
άρθρα 120 και 123 αποτελεί συλλογικό πειθαρχικό όργανο, που ασκεί πειθαρχική εξουσία 
στους υπαλλήλους και µπορεί να επιβάλει ποινές.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τεύχος 
Α’/16-06-2011), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011 
(Φ.Ε.Κ. 215/τεύχος Α’/30-09-2011) «Όπου στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 αναφέρεται η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο 
∆ήµαρχος. Όταν επιλαµβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω 
Νόµου, συµµετέχουν στη σύνθεσή της µε δικαίωµα ψήφου δύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της 
µειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου το αριθ. 47472/5-12-2011 έγγραφο 
του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα : «Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ.4 του Ν. 3979/2011» ορίζει τα ακόλουθα :  
«Η Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο διοίκησης του ∆ήµου διέπεται, αναφορικά µε 
τη σύσταση και τη λειτουργία της, από το ρυθµιστικό πλαίσιο του άρθρου 62 του Ν. 
3852/2010. Ειδικότερα όµως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή 
επιλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό 
όργανο, όλες οι παρατάξεις της µειοψηφίας εκλέγουν δύο (2) δηµοτικούς συµβούλους µεταξύ 
των µελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, ανεξαρτήτως του αριθµού των 
µελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο της θητείας των δηµοτικών συµβούλων 
και των παρατάξεων της µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή 
ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα 
λοιπά συλλογικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου, στην Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής». 
 
Ειδικότερα θα εκλεγούν συνολικά (2) τακτικά  από το σύνολο των µελών των δηµοτικών 
παρατάξεων. Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον 
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια 
περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η 
εκλογή µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων της µειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε 
ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια 
συνεδρίαση. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τις παρατάξεις της µειοψηφίας να εκλέξουν µεταξύ των µελών 
τους δύο (2) τακτικά µέλη για την Εκτελεστική Επιτροπή, όταν αυτή επιλαµβάνεται θεµάτων 
υπαλλήλων που άπτονται του Ν. 3584/2007. 
 
Οι ∆.Σ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος και Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος δήλωσαν ότι δεν θα  υποβληθεί 
υποψηφιότητα από τις παρατάξεις τους.  
 
Αφού περαιώθηκε η διαδικασία της ανωτέρω εκλογής ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας 
κος Πράτανος Απόστολος ανακοίνωσε το αποτέλεσµα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, 



σύµφωνα µε το οποίο εκλέχθηκαν υποψήφια µέλη οι ∆.Σ. : Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και 
Αγοραστούδη Ευγενία. 
 
Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εκλέξουν τα δύο µέλη που 
θα συµµετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν αυτή επιλαµβάνεται θέµατα υπαλλήλων 
που άπτονται του Ν. 3584/2007.  
 
Μετά τη λήξη και της παραπάνω διαδικασίας ο Προεδρεύων ανακοίνωσε το αποτέλεσµα :  
 
Ψήφισαν : τριάντα ένα (31)  
Έλαβαν : Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος : τριάντα ένα (31) ψήφους  

    Αγοραστούδη Ευγενία : τριάντα ένα (31) ψήφους 
     

 
Με βάση το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας εκλέγονται ως µέλη που θα συµµετέχουν στις 
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή επιλαµβάνεται θέµατα υπαλλήλων που 
άπτονται του Ν. 3584/2007 οι ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και Αγοραστούδη Ευγενία. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 87/2017 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


