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ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2011 ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΤ 

ΘΕΜΑ: Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην Φπρηθό, ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ώξα 9:00 ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-

Φπρηθνύ (Καξαζσλνδξόκνπ 95) ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 
ύζηεξα από ηελ 1130/2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα 

κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν έμη (6) κειώλ παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε έμη (6) θαη νλνκαζηηθά: 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

1 ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

2 ΒΑΘΗΡΣΕΖ ΣΗΣΗΘΑ 
3 ΓΟΤΛΓΟΤΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

4 ΟΤΚΠΑΑΘΖ-ΠΑΠΑΓΖΚΟΤΙΖ ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΑ  
5 ΣΑΤΡΗΓΖ ΣΤΙΗΑΛΟ 

6 ΥΑΡΟΘΟΠΟ ΠΑΛΣΔΙΖ 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ην εμήο: Κε ηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 3852/2010 νξίδεηαη  όηη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ πξώηε 

ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμύ ηνπο, κε θαλεξή ςεθνθνξία ηνλ 

αληηπξόεδξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηε κεηνςεθία. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή 
έρεη θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. 

 ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ κεηνςεθία λα ππνδείμεη ππνςήθην. 

       Θαηόπηλ ηνύηνπ ν θνο Υαξνθόπνο Παληειήο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΛΧΣΗΘΖ 

ΘΗΛΖΖ» θαζώο θαη ν θνο ηαπξίδεο ηπιηαλόο κέινο ηεο παξάηαμεο «Ζ ΟΑΖ» έζεζαλ 
ακθόηεξνη ππνςεθηόηεηα. 

Θαηά ηελ πξώηε ςεθνθνξία δελ επηηεύρζεθε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζ’ όζνλ ν θ. ηαπξίδεο ηπιηαλόο έιαβε κία (1) ςήθν θαη πέληε (5) 
ιεπθά θαη ν θ. Υαξνθόπνο Παληειήο έιαβε κία (1) ςήθν θαη πέληε (5) ιεπθά. 

Ο Πξόεδξνο δηελήξγεζε δεύηεξε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία δελ επηηεύρζεθε 

απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ θαζ’ όζνλ ν θ. ηαπξίδεο ηπιηαλόο έιαβε κία (1) ςήθν θαη 
πέληε (5) ιεπθά θαη ν θ. Υαξνθόπνο Παληειήο έιαβε κία (1) ςήθν θαη πέληε (5) ιεπθά. 

Δπνκέλσο ν Πξόεδξνο δηελήξγεζε θαη Σξίηε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία δελ 

επηηεύρζεθε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαζ’ όζνλ ν θ. ηαπξίδεο ηπιηαλόο 

έιαβε κία (1) ςήθν θαη πέληε (5) ιεπθά θαη ν θ. Υαξνθόπνο Παληειήο έιαβε κία (1) ςήθν θαη 
πέληε (5) ιεπθά. 

 



Θαηά ζπλέπεηα θαη εθ’ όζνλ ππάξρεη ηζνςεθία ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, δηελεξγεί θιήξσζε κεηαμύ ησλ δύν (2) ππνςεθίσλ ηεο  κεηνςεθίαο, δειαδή 
κεηαμύ ησλ θ.θ. 1) Υαξνθόπνπ Παληειή θαη 2) ηαπξίδε ηπιηαλνύ. 

      Θαηόπηλ θιεξώζεσο,  ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ιακβάλεη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο ηεο 

κεηνςεθίαο θνο ηαπξίδεο ηπιηαλόο.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ     

ΞΤΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ     

ΔΗΜΑΡΥΟ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΦΤΥΙΚΟΤ    

       

 

Ακριβές απόσπασμα 

Φστικό 3-2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΦΤΥΙΚΟΤ 

ΞΤΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ 


