
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης/23-09-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βελβεντού. 

 
 Αριθ. απόφασης: 01/2019 
 

 
ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού. 

   
 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, 

ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 20.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 

την αριθμ. πρωτ. 91/18-09-2019 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κωνσταντίνος Κουρτέλης, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συγκροτείται α) από τον 

Δήμαρχο, β) από τους δύο (2) Αντιδημάρχους οι οποίοι ορίστηκαν με την 

αριθμ.1/22/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου και γ) από τους τέσσερεις (4) Δημοτικούς 

Συμβούλους που εκλέχθηκαν με την αριθμ.2/08-09-2019 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βελβεντού . 

 Τα οριζόμενα και εκλεγμένα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη 

συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών της, με φανερή ψηφοφορία εκλέγει μεταξύ 

των μελών της, τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο 

πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη 

πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η 

 



απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη 

σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Σημείωσε ότι ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής, όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος.   

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να 

θέσουν υποψηφιότητα. 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή, ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Νικόλαος Τσέγκος   έλαβε επτά (7)  ψήφους  

 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο Νικόλαος 

Τσέγκος.    

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά με την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

 τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-

2019/τ.Α΄), που αντικατέστησαν  το άρθρο 74 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-

2010/τ.Α΄), το οποίο είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 76 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 

133/19-07-2018/τ.Α΄) 

 την αριθμ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  

   τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας, 

   την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού τον  Νικόλαο 

Τσέγκος  ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7)  ψήφους. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Μανώλης  Κ. Στεργίου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/288238/
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