ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 1/2-1-2011 Σπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Σακνζξάθεο.
Σηε Σακνζξάθε ζήκεξα 2-1-2009 εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 10.00 π.κ. ην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην Σακνζξάθεο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξίζκ.: 8065/21-122010 πξόζθιεζε ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ εθιέρζεθε κε ηνπο
πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο ζηηο εθινγέο ηεο 7εοΝνεκβξίνπ 2010 πνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ
εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ (πίλαθα αλαθνηλώζεσλ) ηνπ Γήκνπ Σακνζξάθεο θαη
επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο Σπκβνύινπο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα
θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ΘΔΜΑ: 2ν «Πεξί εθινγήο κειώλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σακνζξάθεο γηα ηελ
δηεηία 2011-2012»
Αριθμ. Απόφαση: 2
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν πιεηνςεθώλ Σύκβνπινο
θύξηνο Γαιαηνύκνο Νηθόιανο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν δεθαεπηά (17)
ζπκβνύισλ
ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1.

Γαιαηνύκνο Νηθόιανο- Γεκνη. Σύκβ. 1. Παπάο Παλαγηώηεο- Γεκ.Σπκβ.

2.

Σθαξιαηίδεο Αζαλάζηνο-

»

»

3.

Βίηζαο Αζαλάζηνο-

»

» (Γελ πξνζήιζε αλ θαη θιήζεθε

4.

Γιήληαο Πέηξνο –

»

»

5.

Κεραγηόγινπ Σηπιηαλόο-

»

»

6.

Γηαξακάλεο Φξήζηνο –

»

»

7.

Φαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο- »

»

8.

Κπιίκνο Νηθόιανο –

»

»

9.

Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο-

»

»

10. (Μόξαιε)- Αλησλάθε Φξπζάλζε-»

»

11. Γηαλλέινπ Πνιύκληα –

»

»

12. Σηαθπιάο Ισάλλεο-

»

»

λόκηκα)

13. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο – »

»

14. Σαξάληνο Κσλζηαληίλνο –

»

»

15. Αηδαλόο Παλαγηώηεο –

»

»

16. Λάδαξεο Αιέμαλδξνο –

»

»

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Φαλόο Γεώξγηνο θαη ε ππάιιεινο ηνπ
Γήκνπ Κακπνύξε Πειαγία ε νπνία νξίζηεθε από ηνλ Πιεηνςεθώλ Σύκβνπιν σο
γξακκαηέαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ εθινγή
Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Σακνζξάθεο γηα ηελ δηεηία 2011- 2012.
Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πιεηνςεθώλ Σύκβνπινο θήξπμε ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ν λενεθιεγείο Πξόεδξνο
θάιεζε ην Σπκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηεηία 2011- 2012, ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά έμη (6) ηαθηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα
δύν (2) κέιε ζα πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη επίζεο
πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν (2) ζα πξνέξρνληαη από ην
ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Δπηζήκαλε δε, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 8 ηνπ Ν. 3852/2010 ν
Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ησλ Δπηηξνπώλ θαη
θάιεζε όινπο ηνπο Σπκβνύινπο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο λα
πξνβνύλ αξρηθά ζηελ εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ Σπκβνύισλ ηεο
κεηνςεθίαο θαη πνπ αλαινγνύλ ζ’ απηή, κε ην ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιέμνπλ κπζηηθή
ςεθνθνξία.
Υπνςήθηνη από ην ζύλνιν 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 Σπκβνύινπο 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. Μόξαιε – Αλησλάθε Φξπζάλζε, Λάδαξεο Αιέμαλδξνο,
β) ππνςήθηνη αλαπιεξσκαηηθνί νη θ.θ. Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο, Σηαθπιάο Ισάλλεο.

Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη
ζηελ ζπλέρεηα ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία
θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη γηα όζνπο ππνςεθίνπο δελ επηηεπρζεί,
λα αθνινπζήζεη δεύηεξε θαη 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 Σπκβνύινπο ηεο
πιεηνςεθίαο πνπ επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην αμίσκα ηνπ ηαθηηθνύ ή
αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Από ηνπο Σπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα ηα ηαθηηθά κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηέζζεξηο (4) Σύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. Γηαξακάλεο
Φξήζηνο, Φαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο, Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο, Κπιίκνο Νηθόιανο, θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηξείο (3) Σύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. Παπάο Παλαγηώηεο,
Γιήληαο Πέηξνο, Γαιαηνύκνο Νηθόιανο.
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ έμη (6) ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηηο ζέζεηο ησλ νπνίσλ νη ππνςεθηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
αλήιζαλ ζε έμη (6) ήηνη δύν (2) ηεο κεηνςεθίαο θαη ηέζζεξηο
(4) ηεο πιεηνςεθίαο.
Κάζε Σύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν όηη από ηνπο
έμη (6) ππνςεθίνπο θαη νη έμη (6) ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ
θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Γηαξακάλεο Φξήζηνο, Φαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο,
Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο, Κπιίκνο Νηθόιανο, Μόξαιε- Αλησλάθε Φξπζάλζε, Λάδαξεο
Αιέμαλδξνο, νη νπνίνη εθιέγνληαη από ηελ ςεθνθνξία απηή σο ηαθηηθά κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,.
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε δεδνκέλεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ησλ δύν (2) κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, ζύκθσλα
κε ηελ δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη ηξηώλ (3) κειώλ ηεο πιεηνςεθίαο, όπσο
νλνκαζηηθά αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Οη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη ςήθηζαλ ηόζνπο όζνπο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν όηη από ηνπο
πέληε (5) ππνςεθίνπο θαη νη πέληε (5) ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Παπάο Παλαγηώηεο, Γιήληαο Πέηξνο, Γαιαηνύκνο
Νηθόιανο, Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο, Σηαθπιάο Ισάλλεο, νη νπνίνη εθιέγνληαη από ηελ
ςεθνθνξία απηή σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Σπλνςίδνληαο, ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ
εθιεγέλησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηεηία 2011- 2012 σο εμήο:

Ταθηηθά Μέιε: 1) Γηαξακάλεο Φξήζηνο, 2) Φαηδεζηεθάλνπ Αζαλάζηνο, 3)
Γεξνληθνιάθεο Αλέζηεο, 4) Κπιίκνο Νηθόιανο, 5) Μόξαιε- Αλησλάθε Φξπζάλζε, 6)
Λάδαξεο Αιέμαλδξνο.
Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε: 1) Παπάο Παλαγηώηεο, 2) Γιήληαο Πέηξνο, 3) Γαιαηνύκνο
Νηθόιανο, 4) Λαδαλδξέαο Κσλζηαληίλνο, 5) Σηαθπιάο Ισάλλεο.
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ε ςεθνθνξία
ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβ.
………………………….

Ο Γήκαξρνο
Φαλόο Γεώξγηνο

Τα Μέιε

Ο Γξακκαηέαο

(Υπνγξαθέο)

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Γήκαξρνο

Φαλόο Γεώξγηνο

