
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 152/2019 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό 21 της 08/09/2019 ειδικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Θέµα: Εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  
 
 
Στις Μοίρες  σήµερα 8 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Κυριακή και 
ώρα 10.00 π.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική δηµόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
την µε αριθµό πρωτ. 12083/03-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του συµβούλου του 
συνδυασµού του ∆ηµάρχου που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ. 
Φασοµυτάκη Ιωάννη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου, διαπιστώθηκε από τον 
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση, παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, η 
ύπαρξη νόµιµης απαρτίας, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν 
παρόντα 27 µέλη και ονοµαστικά οι: 
       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                         κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος                                         

4. Νεονάκης Ευάγγελος                                              

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία  

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος                                             

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ   

24. Κουρτάκης Ζαχαρίας 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 
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       Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο 
νεοεκλεγείς Πρόεδρος Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος, αφού ανέθεσε καθήκοντα 
ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Στυλιανό Τζεκάκη, 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 τέσσερα (4) τακτικά μέλη, 
ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά 
σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματική μέλη της επιτροπής. 

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής 
Επιτροπής ένα (1) μέλος προέρχεται 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, η 
Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από 
αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη 
οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει 
έως και είκοσι επτά (27) μέλη. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς προέρχεται υποχρεωτικά από την 
παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος. 

Έτσι η παράταξη του Δημάρχου θα εκλέξει υποχρεωτικά ένα (1) μέλος και τα 
υπόλοιπα τρία (3) μέλη θα εκλεγούν από τις λοιπές παρατάξεις με βάση τις 
έδρες που έχουν εκλέξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εγκύκλιο 90/2019 του ΥΠ.ΕΣ. αρχικά 
υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο με τον εξής μαθηματικό τύπο. Αριθμός 
μελών Δ.Σ. (27) διαιρείται με τον αριθμό των εκλεγομένων μελών της 
Επιτροπής (4). Στη συνέχεια ο αριθμός των μελών κάθε παράταξης 
διαιρείται με το εκλογικό μέτρο  και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές 
αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέλος της διαίρεσης. Επί της ουσίας το 
εκλογικό μέτρο στην περίπτωση του Δήμου Φαιστού είναι 6,75, και οι 
παρατάξεις που δικαιούνται από την πρώτη και τις επόμενες κατανομές  
μέλος της επιτροπής έχουν ως εξής: 

Η Παράταξη «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ» του Δημάρχου δικαιούται  ένα (1) 
εκλεγόμενο μέλος  

Η Παράταξη «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» του Νικολακάκη 
Ιωάννη δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος 

Η Παράταξη «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» του Μαθιουδάκη Ιωάννη 
δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος 

Η Παράταξη «ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» της Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη 
Μαρίας δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος 

Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΥ» δεν δικαιούται κανένα μέλος. 
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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. 

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  «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ» του 
Δημάρχου έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενο μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής  δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 
και Νεονάκης Ευάγγελος. 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» του Νικολακάκη Ιωάννη έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενο 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. 
Νικολακάκης Ιωάννης και Τζαγκαράκης Αντώνιος. 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 
του Μαθιουδάκη Ιωάννη έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενο μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. 
Μαθιουδάκης Ιωάννης και Καμπουράκης Σάββας. 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» της 
Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρίας έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενο 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. 
Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία και Κυριακάκης Αντώνιος. 

 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. Ψηφοδέλτια στα 
οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους 
προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη. 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας και με δεδομένη τη δήλωση του 
Δ.Σ. Ζαχαριουδάκη Ιωάννη για αποχή από κάθε ψηφοφορία για την 
συγκεκριμένη διαδικασία, διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα: 
 
Από την παράταξη «ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ» του Δημάρχου 
 
ο υποψήφιος Σκαντζάκης Ιπποκράτης έλαβε 26 ψήφους 
ο υποψήφιος Νεονάκης Ευάγγελος έλαβε 25 ψήφους 
 
Συνεπώς την έδρα της Οικονομικής Επιτροπής ως τακτικό μέλος 
καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβε ο:  
Σκαντζάκης Ιπποκράτης  (τακτικό μέλος) 
 
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε ο: 
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Νεονάκης Ευάγγελος (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Από την  παράταξη «ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» του 
Νικολακάκη Ιωάννη  
 
ο υποψήφιος Νικολακάκης Ιωάννης έλαβε 26 ψήφους 
ο υποψήφιος Τζαγκαράκης Αντώνιος έλαβε 25 ψήφους 
 
Συνεπώς την έδρα της Οικονομικής Επιτροπής ως τακτικό μέλος 
καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβε ο:  
Νικολακάκης Ιωάννης  (τακτικό μέλος) 
 
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε ο: 
 
Τζαγκαράκης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Από την παράταξη «ΦΑΙΣΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» του Μαθιουδάκη 
Ιωάννη 
 
ο υποψήφιος Μαθιουδάκης Ιωάννης έλαβε 26 ψήφους 
ο υποψήφιος Καμπουράκης Σάββας έλαβε 25 ψήφους 
 
Συνεπώς την έδρα της Οικονομικής Επιτροπής ως τακτικό μέλος 
καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβε ο:  
Μαθιουδάκης Ιωάννης  (τακτικό μέλος) 
 
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε ο: 
 
Καμπουράκης Σάββας (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Από την παράταξη «ΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» της Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρίας  
 
η υποψήφια Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία έλαβε 26 ψήφους 
ο υποψήφιος Κυριακάκης Αντώνιος έλαβε 25 ψήφους 
 
Συνεπώς την έδρα της Οικονομικής Επιτροπής ως τακτικό μέλος 
καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβε η:  
Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία  (τακτικό μέλος) 
 
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβε ο: 
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Κυριακάκης Αντώνιος (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) Σκαντζάκης   Ιπποκράτης,  2) Νικολακάκης Ιωάννης,  3) Μαθιουδάκης Ιωάννης,  4) 

Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία. 

Αναπληρωματικά Μέλη  

1) Νεονάκης Ευάγγελος, 2) Τζαγκαράκης Αντώνιος, 3) Καμπουράκης Σάββας, 4) 
Κυριακάκης Αντώνιος. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

 

                                                                    Ακριβές  απόσπασµα 

                                                                      Ο Πρόεδρος  ∆.Σ. 

 

 

                                                                 Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 
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