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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 01/2011, εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηελ Κπξηαθή 2 Ιαλνπαξίνπ 2011, ην νπνίν ζπγθιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ 
4056/21-12-2010πξόζθιεζε ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη 
εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. 

 

Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν λενεθιεγείο Πξόεδξνο 
θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηεηία 2011- 2012, ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/2010. 

Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά 06 ηαθηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ 02 ζα 
πξνέξρνληαη ηελ κεηνςεθίαο θαη επίζεο 05 αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 02 ζα 
πξνέξρνληαη από ηελ κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 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 θαη αλαπιεξσκαηηθώλ 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 ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ εθιέρζεθαλ ήηνη: α. 
ππνςήθηνη ηαθηηθνί νη θ.θ Γαιαλάθεο Ι. Ηιίαο, Μαλνύζνο η. Δκκαλνπήι, θαη β. 
ππνςήθηνη αλαπιεξσκαηηθνί νη θ.θ.  Γεκεηξίνπ Μ. Δπαγγειία, Νηθνιάνπ Ν. Ισάλλεο. Ο 
Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ 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 ή αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Από ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα ηαθηηθά κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 04 ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. Μνλδάλνο Α. Ισάλλεο, 
Μελάο Μ. Κσλζηαληίλνο, Φξαγθνύιε Ι. Μαξία, Ιεξνκόλαρνο Β. Μελάο θαη γηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε 03 ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. Υαηδεπέηξνπ Θ. Αληώληνο, 
νθίιιαο Ι. Δκκαλνπήι , Μαιαλδξήο Ι. Μελάο. 

Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ 06 ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
γηα ηηο ζέζεηο ησλ νπνίσλ νη ππνςεθηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλήιζαλ ζε 06 
ήηνη 02 ηεο κεηνςεθίαο  θαη 04 ηεο πιεηνςεθίαο. 

 

Κάζε ύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη από 
ηνπο 06 ππνςεθίνπο θαη νη 06 ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ 
θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Μνλδάλνο Α. Ισάλλεο, Μελάο Μ. Κσλζηαληίλνο, Φξαγθνύιε Ι. 
Μαξία, Ιεξνκόλαρνο Β. Μελάο, Γαιαλάθεο Ι. Ηιίαο, Μαλνύζνο η. Δκκαλνπήι νη νπνίνη 
θαη εθιέγνληαη από ηελ ςεθνθνξία απηή σο ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ 05 αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο κε δεδνκέλεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ησλ 02 κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, ζύκθσλα κε 
ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη 03 κειώλ ηεο πιεηνςεθίαο, όπσο νλνκαζηηθά 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ςήθηζαλ ηόζνπο ππνςεθίνπο όζνπο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά 
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη 
εθιέρζεθαλ σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε απόιπηε 
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υαηδεπέηξνπ Θ. Αληώληνο, 
νθίιιαο Ι. Δκκαλνπήι , Μαιαλδξήο Ι. Μελάο, Γεκεηξίνπ Μ. Δπαγγειία, Νηθνιάνπ Ν. 
Ισάλλεο. 

 

πλνςίδνληαο, ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ 
εθιεγέλησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηεηία 2011-2012 σο εμήο: 

 

Σαθηηθά Μέιε: 1. Μνλδάλνο Α. Ισάλλεο, 2. Μελάο Μ. Κσλζηαληίλνο, 3. Φξαγθνύιε Ι. 
Μαξία, 4. Ιεξνκόλαρνο Β. Μελάο, 5. Γαιαλάθεο Ι. Ηιίαο, 6. Μαλνύζνο η. Δκκαλνπήι 



Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε: 1. Υαηδεπέηξνπ Θ. Αληώληνο, 2. νθίιιαο Ι. Δκκαλνπήι , 3. 
Μαιαλδξήο Ι. Μελάο, 4. Γεκεηξίνπ Μ. Δπαγγειία, 5. Νηθνιάνπ Ν. Ισάλλεο. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο 12:30κκ . 

 

Ο Πρόεδρος   Η Γραμμαηέας  Τα Μέλη Δ.Σ.  

Τπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο Τπ: Μαξία Ι. Φξαγθνύιε Τπ: Μνλδάλνο Α. Ισάλλεο 

        Τπ: Μαιαλδξήο Ι. Μελάο 

Ο Ανηιπρόεδρος       Τπ: Κνπξηαληάθεο Δκκ. Γεώξγηνο 

Τπ: Ηιίαο Ι. Γαιαλάθεο     Τπ: Μελάο Μ. Κσλζηαληίλνο  

        Τπ: Ιεξνκόλαρνο Β. Μελάο  

Τπ: νθίιιαο Ι. Δκκαλνπήι   

                   Τπ: Μαλνύζνο . Δκκαλνπήι 
 
 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ 

 Ο Γήκαξρνο Κάζνπ 
 

 
   ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ. ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 


