
 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια  30-09-2020 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46 

Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ 
 

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος  

Τηλέφωνο : 2331350568  

FAX : 2331350515  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 11 & 12 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης – Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής 

Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται 

ότι: 

«11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των 

μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή 

έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.» 

«12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, 

συμπεριλαμβανομένων και των αντιδημάρχων, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη 

των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική 

επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου αυτού.» 

Επίσης σύμφωνα με την Εγκύκλιο 90/59849/21-08-2019 του ΥΠ.ΕΣ. «Διαδικασία 

Συγκρότησης & Εκλογής των μελών της Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.», προβλέπονται τα εξής: 

«Δ. Παραίτηση-Αναπλήρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωή - «1. Παραίτηση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

«.......Τα εκλεγμένα μέλη των Επιτροπών υποβάλουν την παραίτησή τους στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, που τα εξέλεξε και η παραίτηση γίνεται οριστική την επόμενη της κατάθεσής της 

στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. Προς διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της 

λειτουργίας των Επιτροπών, το εκλεγμένο μέλος που παραιτείται οφείλει να κοινοποιήσει την 

παραίτησή του και στον Πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου ο τελευταίος να γνωστοποιήσει, 

με Πράξη του, στο μέλος που το αναπληρώνει ότι καθίσταται τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Επίσης, όταν τα μέλη των Επιτροπών, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των 

αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Οικονομική Επιτροπή ή 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αντικαθίστανται.» 

ΣΤ. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής: 

«Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο 

Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον Δήμαρχο. Τα οριζόμενα και εκλεγμένα 

μέλη των ως άνω Επιτροπών στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, με φανερή 

ψηφοφορία, εκλέγουν μεταξύ των μελών τους τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην 

περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επιτροπής. 

Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών 

της αντίστοιχης 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 κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής.» 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την αριθμ. 146/2019 απόφαση Ο.Ε. «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής», 

με την οποία Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έχει εκλεγεί ο Χρήστος Τσιούντας. 

2) Την αριθμ.πρωτ. 19387/29-09-2020 Δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη 

"Βέροια Πρωτεύουσα πόλη" του Χρήστου Τσιούντα, η οποία γίνεται οριστική την επόμενη 

της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. 

3) Ότι «.......όταν τα μέλη των Επιτροπών, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη 

των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την Οικονομική 

Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αντικαθίστανται.» 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην Εκλογή νέου 

Αντιπροέδρου. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών) 


