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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

της  8ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15 η  Μαρτίου  2017  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την 15η  Μαρτίου   του έτους 2017, ηµέρα   Τετάρτη      και ώρα 12 :00 το 
µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  6953/10 -03-2017 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ   (8) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γαρµπή Σοφία  
2.Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                         Ανουσάκης Νικόλαος 
3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
4.Κουρκουµέλης Ηλίας 
5. Παπαδάτος Νικόλαος 
6. Μιχαλάτος Θεόφιλος 
7. ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     50 / 2017                                                                         Α∆Α: 7ΑΟΟΩΕ5-1Κ7 

ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Η  Πρόεδρος εισηγούµενη  το µοναδικό  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς» είπε τα εξής:  

 
Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στην 

πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ τους, µε φανερή ψηφοφορία, τον 

Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη µειοψηφία. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή κάλεσε τους ενδιαφερόµενους Συµβούλους της µειοψηφίας 

να θέσουν υποψηφιότητα. 

Ο κ. ∆ηµητράτος Γεράσιµος από τον συνδυασµό «Ριζοσπάστες Ξανά»   προτείνει ως υποψήφιο  τον  

κ. Θεόφιλο  Μιχαλάτο   από τον συνδυασµό της   µείζονος αντιπολίτευσης «Ανεξάρτητη Ενωµένη 

Κεφαλονιά». 
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Κατά  την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας για την εν λόγω εκλογή ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  

(σύµβουλος µειοψηφίας από τον συνδυασµό της   µείζονος αντιπολίτευσης «Ανεξάρτητη Ενωµένη 

Κεφαλονιά») έλαβε (7) επτά    ψήφους και αναλυτικά ψηφίσαν :Παπαναστασάτος Γεράσιµος – 

Κουρκουµέλης Ηλίας-Κωνσταντάκης Άγγελος-Παπαδάτος Νικόλαος –Γαρµπή Σοφία –Θεόφιλος 

Μοχαλάτος και ∆ηµητράτος Γεράσιµος. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης από τον συνδυασµό «Λαϊκή Συσπείρωση»   δηλώνει ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 

χωρίς να έχουν κανένα πρόβληµα µε το πρόσωπο του υποψηφίου , αλλά γιατί η θέση  του 

αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής δεν έχει κανένα ουσιαστικό  ρόλο στο όργανο αλλά αντίθετα 

υλοποιεί µια πολιτική ενάντια στα λαϊκά στρώµατα.     

Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας σύµφωνα µε τα οποία 

για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  

(σύµβουλος µειοψηφίας από τον συνδυασµό της   µείζονος αντιπολίτευσης «Ανεξάρτητη Ενωµένη 

Κεφαλονιά») . 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο,  και έλαβε υπόψη της 

� την εισήγηση της Προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 
� την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από την  µειοψηφίας, 

�  την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας 

 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής τον κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο  (Σύµβουλος 

µειοψηφίας από τον συνδυασµό της   µείζονος αντιπολίτευσης «Ανεξάρτητη Ενωµένη Κεφαλονιά»)  ο 

οποίος συγκέντρωσε  (7) επτά ψήφους. 

 
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ηµερών από την εκλογή στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 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. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                   
                                                                  
Σοφία Γαρµπή                                                                                         2. Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                                         
 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.                                                                    3.Παπαναστασάτος Γεράσιµος 
                                                                                                                  4.Κουρκουµέλης Ηλίας 
                                                                                                                  5. Παπαδάτος Νικόλαος 
                                                                                                                  6. Μιχαλάτος Θεόφιλος 
                                                                                                                  7. ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
                                                                                                                  8. Γκισγκίνης Νικόλαος 

 


