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Θέμα :
Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού
για την πρώτη θητεία της δημοτικής περιόδου 2019-2023
(χρονικό διάστημα από την 8η Σεπτεμβρίου 2019 έως την
6η Νοεμβρίου 2021).

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα
της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την
αριθμ. πρωτ. 12/02-09-2019 πρόσκληση του Συμβούλου του συνδυασμού του
εκλεγέντος Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κου Κουρτέλη
Κωνσταντίνου.
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από τον
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -16- μελών παραβρέθηκαν παρόντα
-15- μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Κωνσταντίνος Κουρτέλης
1
Παπαδημητρίου Ζήνων
2
Μαλλού Βάϊα
3
Αγγέλης Δημήτριος
4
Τσιτσιόκας Νικόλαος
5
Γκίκας Ιωάννης
6
Εμμανουήλ Δημήτριος
7
Τράντα Ιωάννα
8
Καμκούτης Θωμάς
9
Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, η
νεοεκλεγείσα Πρόεδρος, Μαλλού Βάϊα, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα
στην δημοτική υπάλληλο Κούτλου Άννα, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, κάλεσε το
Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, στην εκλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού για την πρώτη θητεία
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από την 8η
Σεπτεμβρίου 2019 έως την 6η Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1. του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’) και την
αριθμ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συγκροτείται α) από τον
Δήμαρχο, β) από τους δύο (2) Αντιδημάρχους που ορίζονται από τον Δήμαρχο και
από τους τέσσερεις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα εκλεγούν.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ
οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.
Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βελβεντού, ένα (1) μέλος προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη που
εξελέγη ο Δήμαρχος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010,
όπως ισχύει στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού:
η Παράταξη του Δημάρχου «ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ» δικαιούται τρία (3)
εκλεγόμενα μέλη και η Παράταξη «ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ» δικαιούται ένα (1)
εκλεγόμενο μέλος.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού κάλεσε τις
δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την
πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή.
Ακολούθως κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους
δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που
επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου «ΒΕΛΒΕΝΤΟ
ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και ονομαστικά ο κ. Αγγέλης Δημήτριος, ο κ.
Αχίλλας Γεώργιος, ο κ. Εμμανουήλ Δημήτριος, ο κ. Καμκούτης Θωμάς, η κα. Κουκόλη
Σοφία και ο κ. Τσέγκος Νικόλαος.
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
ΜΑΖΙ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, δύο
(2) δημοτικοί σύμβουλοι και ονομαστικά ο κ. Παπαδημητρίου Ζήνων και ο κ.Τέτος
Νικόλαος.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.
Κάθε δημοτικός σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το
συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού τα ακόλουθα:
Σε σύνολο δέκα πέντε (15) παρόντων δημοτικών συμβούλων, ψήφισαν δέκα
πέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι και βρέθηκαν δέκα τέσσερα (14) ψηφοδέλτια με
σταυρούς και ένα (1) λευκό.
Από την Παράταξη του Δημάρχου «ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ»,
ο υποψήφιος Αγγέλης Δημήτριος, έλαβε επτά (7) ψήφους,
ο υποψήφιος Αχίλλας Γεώργιος, έλαβε πέντε (5) ψήφους,
ο υποψήφιος Εμμανουήλ Δημήτριος, έλαβε επτά (7) ψήφους,
ο υποψήφιος Καμκούτης Θωμάς, έλαβε πέντε (5) ψήφους,
ο υποψήφιος Αχίλλας Γεώργιος, έλαβε πέντε (5) ψήφους,
ο υποψήφιος Κουκόλη Σοφία, έλαβε πέντε (5) ψήφους,
ο υποψήφιος Τσέγκος Νικόλαος, έλαβε επτά (7) ψήφους.
Συνεπώς τις τρεις (3) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού, ως τακτικά
μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που
έλαβαν και μετά από δημόσια κλήρωση που διενήργησε η πρόεδρος επειδή υπήρξε
ισοψηφία, οι:
1. Αγγέλης Δημήτριος
2. Εμμανουήλ Δημήτριος
3. Τσέγκος Νικόλαος
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Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών
προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι και μετά από
δημόσια κλήρωση που διενήργησε η πρόεδρος επειδή υπήρξε ισοψηφία, οι:
1. Καμκούτης Θωμάς
2. Αχίλλας Γεώργιος
3. Κουκόλη Σοφία
Από την Παράταξη «ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ»,
ο υποψήφιος Τέτος Νικόλαος, έλαβε δύο (2) ψήφους,
ο υποψήφιος Παπαδημητρίου Ζήνων, έλαβε μία (1) ψήφο.
Συνεπώς την μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού, ως τακτικό μέλος,
καταλαμβάνει, ο κ. Τέτος Νικόλαος, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης και ως
αναπληρωματικό μέλος ο κ. Παπαδημητρίου Ζήνων.
Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού πρώτη θητεία της
δημοτικής περιόδου 2019-2023 (χρονικό διάστημα από την 8η Σεπτεμβρίου
2019 έως την 6η Νοεμβρίου 2021), ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Αγγέλης Δημήτριος
2. Εμμανουήλ Δημήτριος
3. Τσέγκος Νικόλαος
4. Τέτος Νικόλαος
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:
«ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ»
1. Καμκούτης Θωμάς
2. Αχίλλας Γεώργιος
3. Κουκόλη Σοφία
«ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ»,
1. Παπαδημητρίου Ζήνων
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 9 Σεπτεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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