ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Οκτωβρίου 2014
Αριθ. απόφασης 175
Περίληψη
Eκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την
περίοδο 2014 έως και 28-2-2017
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00,
μετά την εξ΄αναβολής τακτική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 51219/26-09-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Παρόντες
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Ερκάν Κίρατζη
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Αθανάσιος Ξυνίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1) Τοπ Ισμέτ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω :
Σας γνωρίζω ότι :
‘’Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή
ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην διενέργεια
φανερής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής έχει και ο Πρόεδρος
της Επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της
Επιτροπής, δηλαδή των προερχόμενων από την πλειοψηφία και των μελών των προερχομένων από τη
μειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Εάν και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται και τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται
όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείτε κλήρωση από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής’’.
Για τη θέση του Αντιπροέδρου εκ μέρους της μειοψηφίας προτάθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος
Ξυνίδης και στη συνέχεια διενεργήθηκε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών και του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής όπου και προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Επί παρόντων οκτώ (8) μελών, ψήφισαν οκτώ (8).
Ο δημοτικός σύμβουλος Αθανάσιος Ξυνίδης έλαβε οκτώ (8) ψήφους.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
Tην εισήγηση του Προέδρου,
Tις διατάξεις του άρθρου 74 παρ 6 του Ν. 3852/10,
Την υποψηφιότητα της μειοψηφίας,
Tο αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας σύμφωνα με την οποία με ψήφους οκτώ επί παρόντων
οκτώ μελών, εκλέγεται για την περίοδο 2014 έως και 28-2-2017 αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Ξυνίδης ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Xαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

