
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 16ης/2019, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Κυριακή, 8 του μηνός Σεπτεμβρίου  2019. 
 
Αριθ. απόφασης 158-16/2019   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. 
 
Στην Κέρκυρα, σήμερα ημέρα Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 11:00 π.μ. 
συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ.739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’  
αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής 
Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ.οικ. 74804/50/30-08-2019 
πρόσκλησης του κ. Γεωργίου Στασινόπουλου, ως πλειονοψηφήσαντος 
Περιφερειακού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του 
Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Αρχικά ο Προεδρεύων Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Στασινόπουλος 
εκφώνησε τον κατάλογο των παραβρισκόμενων Περιφερειακών Συμβούλων 
προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία και να ξεκινήσει η διαδικασία. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 
 

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου  
3. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
4. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου Νικόλαος  
5. Μουζακίτης του Σπυρίδωνος  
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
8.  Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου  
9. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου  
10. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
11. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
12. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ 
13.  Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη  
14.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου  
15.  Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 



16.  Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
17.  Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου  
18.  Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
19.  Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου  
20. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
21. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
22. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου 
23. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
24. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου 
25. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου 
26. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου 
27. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
28. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
29. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
30. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
31. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
32. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
33. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη 
34. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
35. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου 
36. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
37. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου 
38. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
39. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
40. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
     1. Ελευθέριος Νιοτόπουλος του Δημητρίου 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  σαράντα  (40) και ο Προεδρεύων 
Περιφερειακός Σύμβουλος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – 
Τσαγκαροπούλου. 
                                       

--------Παράλειψη----------- 
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην  κ. 
Λουμπράνου Βαρβάρα, υπάλληλο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενημέρωσε τους 
συμβούλους  ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι καταρχήν η εκλογή προεδρείου και 
ειδικότερα η εκλογή προέδρου ο οποίος θα προέρχεται από την παράταξη που 
αναδείχτηκε. 
                                         --------Παράλειψη----------- 
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε τους 
συμβούλους ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι καταρχήν η εκλογή προεδρείου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και  τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της 



Οικονομικής Επιτροπής, παράλληλα παρουσίασε στο σώμα το νομικό πλαίσιο που 
διέπει την παραπάνω διαδικασία. 
 
Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση συνέρχονται χωριστά οι τρεις (3) παρατάξεις που 
έχουν δικαίωμα να υποδείξουν υποψήφιο για καθένα από τα αξιώματα του 
Προεδρείου. Οι σύμβουλοι της καθεμίας από τις τρεις 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 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 υποψήφιων. 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 αναδειχθέντος 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 υποδειχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα 
θεωρείται ότι εκλέχθηκε και η εκλογή του επικυρώνεται από το περιφερειακό 
συμβούλιο. 
 
 
Στο σημείο αυτό η πλειοψηφία αποχώρησε από την αίθουσα προκειμένου με 
ψηφοφορία, να εκλέξει τον υποψήφιο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
καθώς και τα μέλη των παρατάξεων της μειοψηφίας  αποσύρθηκαν για να   
αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο και γραμματέα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 
    
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία, με μυστική ψηφοφορία, από τους συμβούλους 
των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, αντίστοιχα. 
 
Η διαδικασία ξεκίνησε με την εκλογή του υποψήφιου Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασμό. 
 



Από την παράταξη «Ιόνιο  Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά» η Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου πρότεινε ως Πρόεδρο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου τον κ. Μουζακίτη Νικόλαο  του Σπυρίδωνος, ο οποίος 
αποδέχθηκε την υποψηφιότητα.  
 
Τα μέλη του πλειονοψηφήσαντος  συνδυασμού κλήθηκαν σε μυστική ψηφοφορία για 
την εκλογή του υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 
 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας  ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα που είναι το εξής:  
Ψήφισαν : 12 
Έγκυρα: 12 
Άκυρα: - 
Υπέρ: 12 
 
Κατά: - 
Λευκά: - 
 
 
Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Ανάσα για τα Ιόνια 
Νησιά» προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς του  
Διονυσίου, ο οποίος αποδέχθηκε την υποψηφιότητα.  
 
 
Μετά το πέρας της  μυστικής ψηφοφορίας ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, που είναι 
το εξής:  
Ψήφισαν : 8 
Έγκυρα:  
Άκυρα: - 
Υπέρ:8 
Κατά:- 
Λευκό: - 
 
Η διαδικασία συνεχίστηκε με την εκλογή του Γραμματέα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 
 
Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 
Νήσων από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη  «Ιόνιος Συμμαχία» προτάθηκε 
η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου, η οποία 
αποδέχτηκε την υποψηφιότητα.  
 
Τα μέλη του συνόλου της τρίτης παράταξης σε εκλογική δύναμη προέβησαν σε 
μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του υποψηφίου για το αξίωμα του Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 
 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, που είναι το εξής:  
Ψήφισαν : 7 
Έγκυρα: 7 
Άκυρα: - 
Υπέρ: 7 



Κατά: - 
Λευκά: - 
 
 
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Στασινόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα τις υποψηφιότητες για το 
Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου: 
 
Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 
Νήσων από την παράταξη της πλειοψηφίας εκλέχθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
κ. Μουζακίτης Νικόλαος  του Σπυρίδωνος. 
 
Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 
Νήσων εκλέχθηκε από την 2η σε εκλογική δύναμη παράταξη Περιφερειακός  
 
 
 
 
Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς του  Διονυσίου, ο οποίος αποδέχθηκε την 
υποψηφιότητα.  
 
Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 
Νήσων εκλέχθηκε από την 3η σε εκλογική δύναμη παράταξη  η Περιφερειακή 
Σύμβουλος κ. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου.  
 
 Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων  ρώτησε την κάθε παράταξη αν υπάρχει άλλη 
υποψηφιότητα για το αντίστοιχο αξίωμα. Αφού έλαβε αρνητική απάντηση από κάθε  
παράταξη, το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στην επικύρωση με φανερή 
ψηφοφορία την επιλογή του υποψηφίου που έχει υποδειχθεί για κάθε αξίωμα . 
 
Κατά την διαδικασία της επικύρωσης η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή 
Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού εκπροσωπώντας την παράταξή 
της δήλωσε  ΑΠΟΧΗ από την διαδικασία λόγω διαφωνίας με το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο.  
Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης ¨Ανυπότακτο Ιόνιο¨ κ. Στέφανος  
Σαμοΐλης  δήλωσε  επίσης ΑΠΟΧΗ από τη διαδικασία, λόγω διαφωνίας με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  
   
Επίσης  η επικεφαλής της παράταξης ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια¨ κ. 
Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη δήλωσε ΑΠΟΧΗ από την διαδικασία, λόγω διαφωνίας 
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  
 
Μετά την διεξαγωγή της επικύρωσης των πρακτικών με φανερή ψηφοφορία τα 
αποτελέσματα ήταν τα εξής :  
Πρόεδρος, Μουζακίτης Νικόλαος :  
Υπέρ: 31  
 Η  παράταξη ¨Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο¨ δήλωσε  ΠΑΡΟΝ  : 2 
Αποχή : 7 
Αντιπρόεδρος, Μιχαλάς Αλεξάνδρος:  
Υπέρ: 31  
 Η παράταξη ¨Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο¨ δήλωσε  ¨ΚΑΤΑ¨ : 2 



Αποχή : 7 
Γραμματέας, Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 
Υπέρ: 33  
Αποχή : 7 
 
  Μετά την φανερή ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων διαπιστώθηκε ότι 
και οι τρεις υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών και κατά συνέπεια η σύνθεση του Προεδρείου για το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ιονίων Νήσων κατά την περίοδο  08-09-2019 έως 07-11-2021, έχει  ως ακολούθως:  
 
Πρόεδρος : Ο κ. Μουζακίτης Νικόλαος  του Σπυρίδωνος. 
Αντιπρόεδρος: Ο κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς του  Διονυσίου  
Γραμματέας: Η κ. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη του Νικολάου  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 158-16/08-09-2019. 
 
   Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                  Η ορισθείσα Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
Γεώργιος Στασινόπουλος             Λουμπράνου Βαρβάρα  


