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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΧΝ 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό 04/22-03-2017 ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο  

ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Μπθόλνπ 
 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 14/2017  ΠΔΡΗΛΖΨΖ: «Πεξί ηεο εθινγήο 

Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα 

ηελ δεκνηηθή πεξίνδν 2017-2019». 

                                                                         

 

 ηε Μύθνλν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα , ζήκεξα ηελ 22
α
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ 

έηνπο 2017 , εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Σεηάξηε  θαη ώξα 12:30΄ κ.κ., ζπλειζνύζα ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή , κεηά ηελ 18/03/2017  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ απηήο  θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, Δεκάξρνπ Μπθόλνπ , ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε απηήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 άξζξν 

75. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία , δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

θαη ηα επηά (7) κέιε:  

 

Παξόληεο:                                 Απόληεο: 

1. Κοςκάρ Κυνζηανηίνορ, Ππόεδπορ                           (οςδείρ) 

2. Γκέλορ Νικόλαορ                                       

3. Ροςζοςνέλορ Γεώπγιορ 

4. Εοςγανέληρ Μισαήλ 

5. αμτούνη Κυνζηανηινιά 

6. Ρούζζορ Πανηελεήμυν (απνρώξεζε κεηά ην 9
ν
 ζέκα) 

7. Γπςπάπη Διπήνη (αναπλ.μέλορ) 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο, ηα εμήο: 

 

Με ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/10 νξίδεηαη όηη ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο 

ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμύ ηνπο, με θανεπή 

τηθοθοπία, ηνλ αληηπξόεδξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηε κεηνςεθία. Δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο. 
 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο λα 

ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα. 

 

Γηα ην αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο έζεζε ππνςεθηόηεηα ν 

δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηεο κεηνςεθίαο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, θ. Ρνύζζνο 

Παληειεήκσλ. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ θαλεξά 

γηα ηελ εθινγή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Ο.Ε. 

 

Εθ ησλ παξόλησλ επηά (7) κειώλ θαη νη επηά (7) ςήθηζαλ ππέξ ηνπ ππνςήθηνπ γηα ην 

αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Ο.Ε. θ. Παληειεήκσλ Ρνύζζνπ.  

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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Έπεηηα από ηελ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ν Πξόεδξνο  θάιεζε ηνπο 

ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  

 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ θαζώο θαη,  

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  

 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/10 

 ηηο ππνςεθηόηεηεο, έηζη όπσο νξίζηεθαλ από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο, 

 ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθυνα, 

 

 

 Α.   Δκλέγει Αληηπξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ δεκνηηθή πεξίνδν 2017-2019 

ηνλ κ. Ρούζζο Πανηελεήμυν  ν νπνίνο ζπγθέληξσζε επηά (7) ςήθνπο ππέξ ζε ζύλνιν επηά 

(7) παξόλησλ κειώλ . 

    

 

Β.       Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Μπθόλνπ γηα ηηο 

 δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο.  

 

Η παξνύζα πξάμε έιαβε αύμνληα αξηζκό 14/2017. 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε . 

Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ         ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΟΤΚΑ                         ΓΚΕΛΟ ΝΘΚΟΛΑΟ 

                                                                          ΡΟΤΟΤΝΕΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

                                                                          ΖΟΤΓΑΝΕΛΗ ΜΘΥΑΗΛ 

                                                                          ΑΜΦΟΤΝΗ ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΘΑ                                                                                    

                                                                          ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΧΝ 

                                                                          ΕΘΡΗΝΗ ΓΡΤΠΑΡΗ 

            

 

                                       

               Αθξηβέο αληίγξαθν                              

              Μύθνλνο  24/03/2017                               

        Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                                

                

 

          Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο  
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