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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της µε αριθμό 12/2019, Ειδικής Συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81/2019 

Στη Μυτιλήνη σήμερα 01 του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) συνήλθε 

το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, που προέκυψε από τις εκλογές της 26
ης

 Μαΐου 

2019 & της 2
ας 

Ιουνίου 2019 ( απόφαση 28/2019 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του Ν. 3852/2010 και ύστερα 

από την αριθ. 50009/819 γραπτή πρόσκληση του Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού ( κ. 

Παντελή Βρουλή ) που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, αποτελούμενο από τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1) Παντελής ΒΡΟΥΛΗΣ  Προεδρεύων 

2) Κωνσταντίνος ΑΡΩΝΗΣ Μέλος Π.Σ 

3) Αριστείδης ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ   =/= 

4) Παναγιώτης ΚΟΥΦΕΛΟΣ   =/= 

5) Αναστασία ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ =/= 

6) Δημήτριος  ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ =/= 

7) Άγγελος ΒΛΑΤΤΑΣ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ =/= 

8) Βασίλειος ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ =/= 

9) Παντελής ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ =/= 

10) Νικόλαος ΝΥΚΤΑΣ =/= 

11) Χριστιάνα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ =/= 

12) Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ =/= 

13) Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ  =/= 

14) Ευστράτιος ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ =/= 

15) Κωνσταντίνος ΑΔΑΜΙΔΗΣ =/= 

16) Παρασκευάς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ =/= 

17) Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ  =/= 

18) Σουλτάνα ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ =/= 

19) Παναγιώτης ΓΕΝΟΥΖΟΣ =/= 

20) Παντελής ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ =/= 

21) Λεωνίδας ΑΘΗΝΑΔΗΣ  =/= 

22) Γεώργιος ΝΟΜΙΚΟΣ =/= 

23) Παντελεήμων ΛΕΓΑΤΟΣ =/= 

24) Παναγιώτης ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ =/= 

25) Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ =/= 

26) Νικόλαος ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ =/= 

27) Παντελέων ΒΕΡΡΗΣ =/= 

28) Μαγδαληνή ΤΟΥΦΟΥ =/= 

29) Χριστόφορος ΚΡΙΜΙΖΗΣ =/= 

30) Στυλιανός ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ =/= 

31) Νικόλαος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ =/= 

32) Γεώργιος ΑΜΠΑΖΗΣ =/= 

33) Σταμάτιος ΦΙΛΙΠΠΗΣ =/= 

34) Στυλιανός ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ =/= 

35) Ιωάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ =/= 

36) Μαρία ΝΙΚΟΛΑΡΑ =/= 

37) Αγλαΐα ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ =/= 

38) Εμμανουήλ ΚΑΡΛΑΣ =/= 

39) Ευστράτιος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ =/= 

40) Νικόλαος ΜΑΝΑΒΗΣ =/= 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1) Σταύρος ΤΑΣΣΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. 

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Ειδικής Συνεδρίασης ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. 

Παντελής Βρουλής αφού ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα στον Υπάλληλο της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρο Σαμίου, είπε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 165 του Ν. 3852/2010 σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι η εκλογή Προεδρείου, και 

ειδικότερα η εκλογή Προέδρου ο οποίος θα προέρχεται από την Παράταξη του Περιφερειάρχη, 

Αντιπροέδρου ο οποίος θα προέρχεται από την Παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε 

εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον Περιφερειάρχη και Γραμματέα ο οποίος θα προέρχεται από την 

Τρίτη σε εκλογική δύναμη Παράταξη. 

Η εκλογή του Προεδρείου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 165 

του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει. 

Συγκεκριμένα σε πρώτη φάση συνέρχονται χωριστά οι τρείς ( 3 ) Παρατάξεις που έχουν δικαίωμα να 

υποδείξουν υποψήφιο για καθένα από τα αξιώματα του Προεδρείου. Οι Σύμβουλοι της καθεμίας από τις 

τρείς Παρατάξεις εκλέγουν μεταξύ των Μελών τους με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία 

έναν υποψήφιο από αυτούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αξίωμα. Αν κανείς από 
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τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 

Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών 

της Παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων 

υποψηφίων. Κατά την Τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο Προεδρεύων 

Σύμβουλος. Αν για οποιαδήποτε από τις θέσεις του προεδρείου δεν υπάρξει υποψηφιότητα από την 

αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του Σώματος και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ 

του συνόλου των Περιφερειακών Συμβούλων τον υποψήφιο που ελλείπει Η διαδικασία που ακολουθείται 

είναι η ίδια με την εκλογή υποψηφίου Προέδρου. 

Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του 

Προεδρείου, το Περιφερειακό Συμβούλιο επικυρώνει με ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για κάθε 

αξίωμα. Εάν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επικύρωση της εκλογής, 

υποβληθεί διαφορετική πρόταση υποψηφιότητας για κάποιο από τα αξιώματα από την Παράταξη που 

έχει δικαίωμα να υποδείξει τον αντίστοιχο υποψήφιο, διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την επιλογή 

μεταξύ του αρχικά υποδειχθέντος υποψηφίου και του νέου προτεινόμενου. Εάν κατά την ψηφοφορία 

καμία από τις διαφορετικές προτάσεις δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των 

Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, τότε ο υποψήφιος που έχει υποδεχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα 

θεωρείται ότι εκλέχθηκε και η εκλογή του επικυρώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Μετά την παραπάνω ενημέρωση των Συμβούλων σχετικά με τη διαδικασία, ο Προεδρεύων Σύμβουλος 

κ. Παντελής Βρουλής κάλεσε πρώτα όλους τους Συμβούλους της Παράταξης του Περιφερειάρχη Βορείου 

Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη να αποσυρθούν στον ειδικό χώρο εντός της αίθουσας 

συνεδριάσεων και να εκλέξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. 

Στη συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους της Παράταξης που έχει δικαίωμα να εκλέξει τον υποψήφιο 

Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και τέλος κάλεσε την Τρίτη σε εκλογική 

δύναμη Παράταξη για να εκλέξει τον υποψήφιο Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου 

Αιγαίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Παντελής Βρουλής ανακοίνωσε τις 

υποψηφιότητες για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου ως εξής: 

1. Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου 

από την Παράταξη << ΑΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ >> του 

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη, εκλέχθηκε ο 

Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αρώνης. 

2. Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου 

Αιγαίου από την Παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, << 

ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ >>, επικεφαλής Παράταξης κ. Χριστιάνα Δ. Καλογήρου, αλλά δεν 

ανέδειξε Περιφερειάρχη, εκλέχθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παντελής 

Μπουρνιάς. 

3. Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου 

από την Παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη, << ΤΟΛΜΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ >>, επικεφαλής Παράταξης κ. Παναγιώτης Μ. Χριστόφας, εκλέχθηκε η 

Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαγδαληνή Τούφου. 

Στο σημείο αυτό ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << 

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ >> κ. Νικόλαος Μανάβης 

αφού πήρε το λόγο είπε ότι η Παράταξη μας θα καταψηφίσει την επικύρωση και των τριών 

αξιωμάτων του Προεδρείου του Σώματος όχι όσον αφορά στα πρόσωπα που προτάθηκαν για τα 

αξιώματα αυτά, αλλά επειδή θεωρεί εντελώς αντιδημοκρατικό το νομικό πλαίσιο, μέσα στο 

οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία και το οποίο καθιερώθηκε τόσο με τον << Κλεισθένη >>, όσο 

και με τις τελευταίες τροποποιήσεις που πέρασε η νέα Κυβέρνηση. 

Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Παράταξης << ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >> κ. Γεώργιος Αμπαζής αφού πήρε το λόγο δήλωσε ότι η 

Παράταξη του θα ψηφίσει λευκό στην επικύρωση και των τριών αξιωμάτων για το Προεδρείο 

του Σώματος. 
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Κατόπιν ακολούθησε η διαδικασία ψηφοφορίας για την επικύρωσης της εκλογής των 

υποψηφίων που υποδείχθηκαν για κάθε αξίωμα του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Βορείου Αιγαίου. 

Μετά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων προέκυψε το παρακάτω 

αποτέλεσμα: επί 40 παρόντων, ψήφοι 36 ΥΠΕΡ, 01 ΚΑΤΑ ( Π.Σ. κ. Νικόλαος Μανάβης.), 03 

ΛΕΥΚΟ ( Π.Σ.. κ.κ. Γεώργιος Αμπαζής, Σταμάτιος Φιλιππής, Στυλιανός Σταμούλος.). 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με την παραπάνω ψηφοφορία επικυρώνεται η 

σύνθεση του Προεδρείου για το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου κατά την περίοδο 

από 01-09-2019 έως 07-11-2021 και έχει ως ακολούθως: 

 Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου ο κ. Κωνσταντίνος Αρώνης. 

 Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου ο κ. Παντελής 

Μπουρνιάς. 

 Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου η κ. Μαγδαληνή Τούφου. 

Τέλος ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Παντελής Βρουλής συνεχάρη τους εκλεγέντες και αφού 

ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο τους παραχώρησε την θέση του στο νέο Πρόεδρο για να 

προχωρήσει τη διαδικασία για την Εκλογή των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

                    Ο Προεδρεύων                                                    Τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 

                Παντελής Βρουλής                                                                      Υπογραφές 

Ακριβές Αντίγραφο 

Εντολή Προεδρεύοντος 

Ο Ειδικός Γραμματέας 

Θεόδωρος Σαμίου 
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