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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 2/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο

Αξηζ. Απόθαζεο : 6/2022

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
« Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
κε θαλεξή ςεθνθνξία, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 11 ηνπ Λ.
3852/10, όπσο ηζρύεη».

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
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4682/2020, θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 72 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ
Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 764/1/14-1-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 72 Δγθύθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)
Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο
Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Πύκθσλα κε ην άξζξν 74 παξ. 11 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη
κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο
Η») θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη ην άξζξν 101 ηνπ Λ.
4876/21, θαζώο θαη ηελ αξηζ. 932 (αξηζ. πξση. 96599/29-12-2021) Δγθύθιην ηνπ
Ξ.ΔΠ. ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο ζηελ πξώηε κεηά ηελ
εθινγή ηνπο ζπλεδξίαζε εθιέγνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο θαη κε θαλεξή
ςεθνθνξία ηνλ Αληηπξόεδξν. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν
Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
Πύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αξηζ. 932 εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ, Αληηπξόεδξνο εθιέγεηαη όπνηνο ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
όισλ ησλ κειώλ ηεο αληίζηνηρεο Δπηηξνπήο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί
απόιπηε πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Πε πεξίπησζε πνπ θαη πάιη δελ
επηηεπρζεί απόιπηε πιεηνςεθία δηεμάγεηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία θαη εθιέγεηαη όπνηνο
ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηνλ
Ξξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο.
Ξαξαθαιώ λα ππνβιεζνύλ από ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο νη ππνςεθηόηεηεο γηα ηελ
εθινγή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ν θ. Γήκαξρνο πξόηεηλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα ην κέινο ηεο θαη Αληηδήκαξρν
Νηθ. πεξεζηώλ θ. Πσηήξην Θνζθνιέην ηνπ Θσλζηαληίλνπ από ηελ παξάηαμε ηεο
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νπνίαο είλαη επηθεθαιήο. Ν πξνηαζείο δήισζε όηη απνδέρεηαη ηελ ππνςεθηόηεηα.
Άιιεο ππνςεθηόηεηεο δελ ππνβιήζεθαλ.
Γηεμάγεηαη θαλεξή ςεθνθνξία :
Ν Ξξόεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Ησάλλεο Βνύξνο ςεθίδεη ηνλ θ. Πσηήξην Θνζθνιέην.
Ν θ. Ζιίαο Ράθαο ςεθίδεη ηνλ θ. Πσηήξην Θνζθνιέην.
Ν θ. Κηραήι Θνπηζάθεο ςεθίδεη ηνλ θ. Πσηήξην Θνζθνιέην.
Ν θ. Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο ςεθίδεη ηνλ θ. Πσηήξην Θνζθνιέην.
Ν θ. Σξήζηνο Θνπεινύζνο ςεθίδεη ηνλ θ. Πσηήξην Θνζθνιέην.
Ν θ. Γεώξγηνο Αλεκνγηάλλεο ςεθίδεη θαηά, δηεπθξηλίδνληαο όηη ε ςήθνο ηνπ δελ
αθνξά ηνλ πξνηεηλόκελν αιιά ην ππάξρνλ ζεζκηθό πιαίζην πνπ δελ πξνβιέπεη όηη ν
Αληηπξόεδξνο πξνέξρεηαη ππνρξεσηηθά από ηηο ινηπέο δεκνηηθέο παξαηάμεηο, όπσο
παιαηόηεξα.
Ν θ. Ξαληειήο Γξεηδειηάο ςεθίδεη θαηά, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζθεπηηθό.
Ν θ. Θσλζηαληίλνο Ρνκπνύινγινπ ςεθίδεη θαηά, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζθεπηηθό.
Ν θ. Ησάλλεο Νπζηακπαζίδεο ςεθίδεη ηνλ θ. Πσηήξην Θνζθνιέην.
Άξα έιαβαλ :
Ν θ. Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο ςήθνπο έμη (6).
Θαηά: Ρξία (3).
Ππλεπώο κε ηελ πξώηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θαη Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηώλ θ.
Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ, ν νπνίνο έιαβε έμη (6) ςήθνπο, ήηνη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλόινπ ησλ ελλέα (9) κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ρέινο ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη επί ηεο
εγθξίζεσο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ελεξγεζείζαο εθινγήο.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 11 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη κεηά ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») θαη
εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Λ.
4876/21, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αξηζ. πξση. 96599/29-12-2021 εξκελεπηηθή εγθύθιην
αξηζ. 932 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ηεξήζεθε ε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Λόκν,
Γιαπιζηώνει
Όηη εξελέγη από ηα κέιε ηεο, ζύκθσλα κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ελεξγεζείζα
δηαδηθαζία θαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, σο Ανηιππόεδπορ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θαη
Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θ. ωηήπιορ Κοζκολέηορ ηνπ
Θσλζηαληίλνπ, από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ.
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 6/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Ν.Δ.
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ

ΡΑ ΚΔΙΖ

