
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/9-1-2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
Δήµου Σαµοθράκης

Στην Σαµοθράκη, σήµερα, 09-01-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10:30 στο 
Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου  Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Σαµοθράκης,  ύστερα από την 78/05-01-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
ΘΕΜΑ:1ο « Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής»
Αριθ.Απόφασης: 1
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
αφού διαπίστωσε ότι από τα επτά (07) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
τέσσερα (04) µέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χανός Γεώργιος Πρόεδρος Οικ.Επ. 1.Λάζαρης Αλέξανδρος Μέλος 
Οικ.Επ. 

1. Γιαραµάνης Χρήστος - Μέλος Οικ.Επ 2.Γερονικολάκης Ανέστης Μέλος 
Οικ.Επ 

1. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος - Μέλος 
Οικ.Επ.

(δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα)

1. Κυλίµος Νικόλαος - Μέλος Οικ.Επ.

1. (Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη – Μέλος 
Οικ.Επ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Χονδρό Σταύρο , υπάλληλος του Δήµου
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα µέλη της οικονοµικής 
επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ τους, 
µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη 
µειοψηφία. Δικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της 
επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της 
µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε 
τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής: 
(Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη (σύµβουλος µειοψηφίας) έλαβε πέντε (05)  
ψήφους 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής αναδείχθηκε η 
(Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά για την εκλογή της 
παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
1. την εισήγηση του προέδρου, 
2. την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
3. τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της µειοψηφίας,
4. την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής την κ.  (Μόραλη)-Αντωνάκη 
Χρυσάνθη  η οποία συγκέντρωσε πέντε (05) ψήφους.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


