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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 
              Αριθ. Απόφασης 1/2022                                                        Περίληψη 

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2022-2023. 

 

Στα Καλύβια Θορικού και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μήνα Ιανουαρίου του 

έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ύστερα από την με 

18.1.20122 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού σύμφωνα με 
τις διατάξεις των αρθρ. 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμος απαρτία, διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 7. 

            Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                     Α π ό ν τ ε ς 

1. Φιλίππου Πέτρος  

2. Γκίνης Χρήστος 
3. Ζεκάκος Ευάγγελος  

5. Γκίκας Κων/νος 

6. Πατσιαούρας Ηλίας 

6. Καρούμπαλη-Καραμάνη Ακριβή 
7. Κόλλια Μαρία 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Χατζηδήμου Απόστολο.   

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε το 
κατεπείγον της συνεδρίασης. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022-2023» ανέφερε 

τα εξής:  

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρ. 74 του ν.3852/10 και με τις διατάξεις του Ν. 

4263/2019 (αρ.2 παρ.11) ορίζεται ότι «τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη 

συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν μεταξύ τους με φανερή ψηφοφορία, τον 

Αντιπρόεδρο για το χρονικό διάστημα από 8.9.2019 έως 6.11.2021. Εκλέγεται Αντιπρόεδρος 

όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της Επιτροπής. Δικαίωμα 
ψήφου έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.» 

 

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να θέσουν 

υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα δήλωσε μόνο ο κ. Γκίνης Χρήστος. Εκ μέρους του συνδυασμού 
της μειοψηφίας «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ» δεν προτάθηκε υποψήφιος.  

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη όπως ψηφίσουν σχετικά. Έπειτα από τη διαδικασία της 

ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Γκίνης 
Χρήστος έλαβε  επτά (7) ψήφους επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων, όσα και τα παρόντα μέλη 

της Επιτροπής. Ολοκληρώνοντας, κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν, βάσει και της 

ψηφοφορίας, ότι το μέλος κ. Χρήστος Γκίνης θα είναι και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.    

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο με την εισήγησή του και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του του άρθρου 74 παρ.6, άρθρου 75 του Ν.3852/10, του άρθρου 72 παρ.1 του 

Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και 

αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος Α΄) άρθρο 10 παρ.3 καθώς και με την με αριθ. 10/13-3-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της 

ανωτέρω ΠΝΠ όπως αυτή τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ, την υπ’ αριθ. 643/24.9.2021 

Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τις σχετικές διατάξεις του Ν.4623/2019 (αρ.2 παρ.11), την   

υποψηφιότητα του κ. Γκίνη Χρήστου, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας εκλογής 
Αντιπροέδρου και τις σχετικές ψήφους των μελών της Επιτροπής   

ΑΔΑ: 6Η0ΖΩ1Ξ-ΑΣΧ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκλέγει στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού για την 

περίοδο 2022-2023, το μέλος αυτής κ. Γκίνη Χρήστο. 
 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2022. 

 
      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ       

 ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                     ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

     ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                           ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                           ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                           ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΚΡΙΒΗ 

     ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ  

      

 
                                                  Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ μ α 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

          ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

 

ΑΔΑ: 6Η0ΖΩ1Ξ-ΑΣΧ
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