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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΧΑΝΙΑ  16 -09-2019 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΡΗΤΗΣ                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ:  1031 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                              
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                               
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚ/ΚΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ                                          
Ταχ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27 - Μελισσόκηποι                                             
Ταχ. Κώδικας: 73200 Σούδα, Χανιά                                           
Τηλέφωνο: 28210-23836 
Fax: 28210-23830 
Πληροφορίες: M. Μαρμαριτσάκη 
 
                                           
ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
               Σφακίων». 
 
                                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις  των άρθρων 6, 7, 9, 74, 214 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/0/7-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 
133 /Α/19-7-2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019), του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) και τις 
διατάξεις του  Ν. 4625/2019. 
2.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 
3.Την  αριθμ. 90/59849/21-8-2019 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 
εκλογή με τη Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
4.Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.4 β, αα και  23 του Προεδρικού διατάγματος 136/2010 
(ΦΕΚ 229/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 
5.Tις διατάξεις του άρθρου 28 και 28 Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47Α/11-5-2015) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με τις 
όμοιες του άρθ. 24 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21Α/2016). 
6.Την αριθμ.14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) περί διορισμού Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης. 
7.Την οικ.8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247/Β/30-6-2017) απόφαση παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 682/17-01-2019 (ΦΕΚ 288 Β΄/07-02-2019) όμοια. 
8.Την αριθμ. 32/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χανίων, με την οποία 
επικυρώθηκε το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα των Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 
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επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 στο Δήμο Σφακίων. 
9.Το αριθ.πρωτ.3353/10-09-2019 έγγραφο του Δήμου Σφακίων, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην Υπηρεσία μας το απόσπασμα του υπ. αριθμ. 14/2019 πρακτικού της ειδικής 
συνεδρίασης της 8ης Σεπτεμβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Σφακίων, (αριθμ. απόφ. 
100/2019), για την εκλογή  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και έλαβε 
αριθμ. πρωτ. 1031/11-09-2019. 

                                            ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ 
Επειδή 
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 10 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 ΦΕΚ-133 Α/19-7-18 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 4623/2019, τα πρακτικά της εκλογής των μελών της οικονομικής 
επιτροπής  διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της 
εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α. (νυν Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ 
άρθρο 5 παρ.8 του Ν. 4623/19), 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.  
   Εμπρόθεσμα ασκείται κατά τα ανωτέρω ο έλεγχος νομιμότητας του υπ. αριθμ. 14/2019 
πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων για την εκλογή  των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι 
διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, 
εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής. 
 
- Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
εκλογή των μελών Οικονομικής Επιτροπής, γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με 
μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το όνομα της παράταξης και 
ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος 
μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, 
όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο 
αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των 
επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης 
και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή.  
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου. 
 
 - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3 και 4 του Κεφ. Γ της υπ. αριθμ. 90/59849/21-8-
2019 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, περί «Κατάρτισης 
ψηφοδελτίων, Σταυροδοσίας και Εκλογής μελών Επιτροπών». «Κατά την έναρξη της 
εκλογικής διαδικασίας, οι δημοτικοί σύμβουλοι παραλαμβάνουν από το Προεδρείο του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων, μαζί με λευκά ψηφοδέλτια. Κάθε 
δημοτικός σύμβουλος επιλέγει μυστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν) το 
ψηφοδέλτιο της παράταξης θέτοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους, 
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μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, χωρίς, δηλαδή, να 
λαμβάνονται υπόψη ο Δήμαρχος και οι δύο (2) οριζόμενοι από αυτόν Αντιδήμαρχοι. Ως 
μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης 
και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή. Οι 
λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα 
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  

 
Στην προκειμένη περίπτωση, από το απόσπασμα του υπ. αριθμ. 14/2019 πρακτικού 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας 
για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, προκύπτουν τα εξής: 
 

Κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών της οικονομικής επιτροπής, από την παράταξη 
του συνδυασμού «Δημοτική συνεργασία Σφακίων», που υποχρεωτικά εκλέγει  2 μέλη στη 
επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, έθεσαν υποψηφιότητα 
για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερεις (4) δημοτικοί σύμβουλοι και 
ονομαστικά οι κάτωθι: 

1. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη 
2. Ζουλάκη-Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου 
3. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ 
4. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ 

 
Κατά τα αναφερόμενα αυτολεξεί στο παραπάνω πρακτικό: ‘’Μετά το πέρας της 

ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα: Από την Παράταξη «Δημοτική 
συνεργασία Σφακίων», ο υποψήφιος Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη έλαβε 5 ψήφους, η 
υποψήφια Ζουλάκη-Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου έλαβε 0 ψήφους, ο υποψήφιος 
Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ έλαβε 2 ψήφους, ο υποψήφιος Ορφανουδάκης Εμμανουήλ 
του Ιωσήφ έλαβε 5 ψήφους. Συνεπώς τις 2 έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά 
μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας βάσει του αριθμού 
σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: «1. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη (Τακτικό μέλος) 2. 
Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ (Τακτικό μέλος)». Αναπληρωματικά μέλη 
αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι 
(αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: «1.Μπολιώτης Ιωάννης του 
Ιωσήφ (Αναπληρωματικό μέλος) 2. Ζουλάκη-Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου 
(Αναπληρωματικό μέλος)». 

 
Στη συνέχεια, συνοψίζοντας ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 

ονόματα των εκλεγέντων μελών ανά παράταξη της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία 
από 8.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής: Τακτικά μέλη από την παράταξη: «Δημοτική 
συνεργασία Σφακίων», οι δημοτικοί σύμβουλοι: «1.Ζερβός Ιωάννης και, 2. Ορφανουδάκης 
Εμμανουήλ». Αναπληρωματικά μέλη: «1.Μπολιώτης Ιωάννης και 2. Ζουλάκη-Γλυνιαδάκη 
Παγώνα». 

 
Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι μη νόμιμα θεωρείται ως εκλεγέν αναπληρωματικό 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων από την παράταξη :«Δημοτική 
συνεργασία Σφακίων», η δημοτική  σύμβουλος: « Ζουλάκη-Γλυνιαδάκη Παγώνα», καθόσον 
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στην προκείμενη περίπτωση δεν επετεύχθη εκλογή αφού δεν έλαβε κανένα σταυρό 
προτίμησης κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία. 

  
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

         Α) Ακυρώνουμε ως μη νόμιμη την εκλογή του αναπληρωματικού μέλους της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων «Ζουλάκη-Γλυνιαδάκη Παγώνας», της  
παράταξης:«Δημοτική συνεργασία Σφακίων», για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010, ως ισχύει, και στην αριθμ. 59849/Εγκ.90/21-08-2019 με συνέπεια την 
εφαρμογή της παρ. 7 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου. 
        Β) Κατά τα λοιπά διαλαμβανόμενα, κρίνουμε νόμιμη την με αριθμ. 100/08-09-2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων, για την εκλογή των τακτικών και 
των λοιπών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από 08-
09-2019 έως 06-11-2021.  
 
 
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                     Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Κ.          
Δήμο Σφακίων                                                                                 Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
(με απόδειξη παραλαβής)                                                                                                                    
  
                                                                                                 ΑΙΚ. ΒΡΟΥΒΑΚΗ 
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