
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ      

                                                                                              Αξηζ. Απόθ:  68/2013 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από ην 12ν πξαθηηθό ηεο 15-7-2013 

 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Γήκνπ Κάζνπ 

 

Θέμα: «Εκλογή μέλοσς οικονομικής επιτροπής» 

 

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  15ε  Ηνπιίνπ 2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18:00 

ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ ππ’ αξηζκόλ 2266/10-07-

2013 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε 

ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

 

 Παξόληεο      Απόληεο 

1.Ησάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο        1. Κσλζηαληίλνο Μελάο αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

2.Μαξία Φξαγθνύιε Γξακκαηέαο       2. Δκκαλνπήι Μαλνύζνο αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε  

3.Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο  

4.Ησάλλεο Μνλδάλνο Μέινο  

5.Μελάο Ηεξνκόλαρνο Μέινο  

6.Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ  Μέινο 

7.Δκκαλνπήι νθίιιαο Μέινο 

8.Φσηεηλή Αξπαηδή Μέινο 

9.Δπαγγειία Γεκεηξίνπ Μέινο 

10.Ησάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 

11.Αληώληνο Εάγνξαο Μέινο 

 

Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

Ο θνο Νηθνιάνπ απνρώξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ελεκέξσζεο ηνπ πξνέδξνπ. 

Ο Πξόεδξνο έζεζε ζην ώκα λα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ην παξόλ ζέκα. Σν Γ.. απνθάζηζε νκόθσλα λα 

ζπδεηεζεί. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ηνπ 

ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηεηία 2013- 2014 ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. ιία Γαιαλάθ πνπ 

παξαηηήζεθε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/2010. 

Δπηζήκαλε δε, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 8 ηνπ Ν. 3852/ 2010 ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ηεο Δπηηξνπήο θαη θάιεζε όινπο ηνπο πκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο  λα 

πξνβνύλ αξρηθά ζηελ εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ κειώλ, κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιέμνπλ 

(κπζηηθή ςεθνθνξία).  Τπνςήθηνη  ηεο κεηνςεθίαο, όπσο ελεκέξσζε ν Πξόεδξνο, ζα είλαη όζνη εθιεγνύλ κε ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηεο κεηνςεθίαο θαη αλ ηνύην δελ επηηεπρζεί, γηα όπνηνλ ππνςήθην δελ ζπγθεληξώζεη 

ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ζα γίλεη δεύηεξε ςεθνθνξία θαη ζηελ ίδηα πεξίπησζε απνηειέζκαηνο ζα αθνινπζήζεη θαη 

ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθινγή κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηεο κεηνςεθίαο. 

 

Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ηνπο πκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ν Πξόεδξνο 

αλαθνίλσζε ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ εθιέρζεθε ήηνη: Αληώληνο Φ. 

Εάγνξαο. Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη γηα όζνπο ππνςεθίνπο δελ 

επηηεπρζεί, λα αθνινπζήζεη δεύηεξε θαη ηέινο ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα εθιεγνύλ κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν. Γηα ην 

ιόγν απηό θάιεζε ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην αμίσκα ηνπ 

ηαθηηθνύ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
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Από ηνπο πκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο έζεζε ππνςεθηόηεηα γηα ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν θ. 

Αληώληνο Εάγνξαο. Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο . 

Κάζε ύκβνπινο ςήθηζε έλαλ ππνςήθην. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία 

ησλ παξόλησλ ν θ. Αληώληνο Εάγνξαο ν νπνίνο θαη εθιέγεηαη από ηελ ςεθνθνξία απηή σο ηαθηηθό κέινο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο θ. Ζιία Γαιαλάθε.  

 

 

Ζ απόθαζε πήξε α/α 68/2013 

 

 

        Ο Πξόεδξνο     Ο Γήκαξρνο                         Ο Αληηδήκαξρνο 

Τπ: Ησάλλεο Μηρ. Αζπξάο   Τπ: Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο    Τπ: Γεώξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

     Σα Μέιε 

Μαξία Φξαγθνύιε   

Ησάλλεο Μνλδάλνο   

Μελάο Ηεξνκόλαρνο   

Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ  

Δκκαλνπήι νθίιιαο  

Φσηεηλή Αξπαηδή  

Δπαγγειία Γεκεηξίνπ  

Αληώληνο Εάγνξαο       

       

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα      

από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ   

 

 

     Ο Γήκαξρνο Κάζνπ     Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 

   

 

 

                   Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηόθξηηνο                             Φσηεηλή Η. Φηιηππίδε 
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