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Θ Ε Μ Α: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής» 

                          

     Στην Άνδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17
η
   του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 

2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άνδρου, 

ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.9793/13-9-2019 έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου  αυτής  κ. 

Δημητρίου Λοτσάρη, Δημάρχου Άνδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής,  τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και  

δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Άνδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

του N. 3852/2010,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 

     Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα και παρέστη η κ. Μαρία Ραπτάκη, 

υπάλληλος του Δήμου Άνδρου. 

     Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο  επτά (7) μελών ήταν παρόντα έξι (6)  και συγκεκριμένα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Δημήτριος Λοτσάρης, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Μπακέλας 

3. Δημήτριος Γιαννίσης 

4. Νικόλαος Μουστάκας 

5. Αναστασία Μπιθικώτση 

6. Θεοδόσιος Σουσούδης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Αναστασία Μαμάη-Καπόν 

 

(η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα 

κλήθηκε) 

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

     «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ.74 του Ν.3852/2010 τα μέλη της οικονομικής 

επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή 

ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία.  Δικαίωμα ψήφου στην 

περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της επιτροπής». 

     Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν 

υποψηφιότητα. 

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

αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ο κ. Θεοδόσιος Σουσούδης, ο οποίος ήταν και ο 

μοναδικός παρών σύμβουλος της μειοψηφίας έλαβε έξι (06)  ψήφους.  

Επομένως για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ. Θεοδόσιος 

Σουσούδης. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

    Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη:  

 την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, 

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

 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, 

 την εισήγηση του Προέδρου, 

 

  Ελληνική 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΟΥ 

Οικονομική Επιτροπή 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της 23ης    

συνεδρίασης  της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Άνδρου στις  

17-9-2019 
Αριθμός  Απόφασης:  87/2019 

ΑΔΑ: ΨΠ7ΑΩΨΙ-Μ1Ω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ         ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Εκλέγει τον Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου κ. 

Θεοδόσιο Σουσούδη  Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου, ο οποίος συγκέντρωσε 

έξι (6) ψήφους. 

         Η απόφαση αυτή έλαβε  αύξοντα αριθμό  87/2019. 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

     Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Δημήτριος Λοτσάρης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Μπακέλας Ιωάννης  

2. Γιαννίσης Δημήτριος 

3. Μουστάκας Νικόλαος 

4. Αναστασία Μπιθικώτση 

5. Θεοδόσιος Σουσούδης 

 
  

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

          Δημήτριος  Λοτσάρης 

ΑΔΑ: ΨΠ7ΑΩΨΙ-Μ1Ω
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