
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.075/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 20ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
ύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Λ.3852/2010, (Σν άξζξν 74, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 76 ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύρνο Α'), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ από ηελ παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/09.08.2019 ηεύρνο Α’), όπσο ηζρύεη θαη ηελ αξηζκ. 
80/59849/21-08-2019 εγθύθιην, πξνβιέπεηαη: 
1. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο απνηεινύληαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ 
νξηδόκελν από απηόλ αληηδήκαξρν σο πξόεδξν, από δύν αθόκε αληηδεκάξρνπο σο κέιε νξηδόκελα 
από ην δήκαξρν θαη από ηέζζεξα (4) κέιε, αλ ην ζπκβνύιην έρεη έσο θαη είθνζη επηά (27) κέιε. Η 
ζεηεία ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο είλαη δηεηήο έσο δειαδή ηελ 
Κπξηαθή 7 Ννεκβξίνπ 2021. 
2. Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 64 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζπλεδξίαζεο, εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ 

ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο.  
11. Οη επηηξνπέο ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο, κε 
θαλεξή ςεθνθνξία, ηνλ αληηπξόεδξν. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξόεδξνο 
ηεο επηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα.  

Μνλαδηθή ππνςεθηόηεηα έζεζε ν Αδακνύδεο Ηωάλλεο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ Λεηηνπξγηώλ 
Καηά ηελ ςεθνθνξία ε κνλαδηθή ππνςεθηόηεηα ηνπ Αδακνύδε Ηωάλλε Αληηδήκαξρνπ 

Γηνηθεηηθώλ Λεηηνπξγηώλ έιαβε νκόθσλα έμη (6) ςήθνπο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόψε ηα παξαθάηω: 
ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ην άξζξν 74 ηνπ Ν.3852/10, ην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ Ν.4623/2019, ηελ 
ππνςεθηόηεηα, έηζη όπσο ηέζεθε, ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δθιέγεη αληηπξόεδξν Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ην δηάζηεκα 

από ζήκεξα 20-09-2019 έσο ηελ 2-02-2021 ηνλ Αδακνύδε Ηωάλλε, Αληηδήκαξρν 

Γηνηθεηηθώλ Λεηηνπξγηώλ, πνπ ςεθίζηεθε νκόθσλα θαη έιαβε (6) ςήθνπο. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 75/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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