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     ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Θαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 14.00 , ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 

Δήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 486/24.1.2022 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Η ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε ζύκθσλα κε ηε  κε αξηζκ. 643/24-

9-2021 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ (ΑΔΑ :ΨΕ3846ΛΣΚ6-0Ρ5). 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

επηά  (7) κειώλ  , ήηνη: 

 
                 Παρόνηα μέλη                                               Απόνηα μέλη 

        Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο                                 

        Μηθεθόξνπ Ισλζηαληίλνο                            

        Ινξσλίδεο Παύινο  

        Σνξνπλίδεο Θσάλλεο 

        Θληδέο Μηθόιανο 

        Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 

        Ινζκίδεο Παλαγηώηεο (αλαπιεξσκαηηθόο Δήκνπ Θσάλλε)               

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ιαινπνύινπ Επαγγειία, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ. 

 

     Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο . 

Σν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Πξόεδξνο θαη είπε όηη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 11 ηνπ λ. 3852/2010 πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπγθξόηεζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ¨ νη επηηξνπέο ζηελ 

πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο  εθιέγνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο, κε θαλεξή 

ςεθνθνξία ηνλ Αληηπξόεδξν. Δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο¨.  

Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο πξόηεηλε σο Αληηπξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνλ θ. 

Σνξνπλίδε Θσάλλε, Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Λεηά ηα παξαπάλσ θάιεζε 

ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ηνλ πξνηεηλόκελν ή λα αληηπξνηείλνπλ άιιν κέινο.   

     Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 11 ηνπ λ. 3852/2010   
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Αποθαζίζει  ομόθωνα 

Εθιέγεη ηνλ θ. Σνξνπλίδε Θσάλλε ζην αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο.  

 

 Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  3/2022.  

  Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

    Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο                                   Σα κέιε 

                              (ππνγξαθή)                      (ππνγξαθέο)  

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

 

 
Φώηιος Δομοστηζίδης  
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