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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου. 

Στη Σέριφο σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη δια 

περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 0214-27/01/2022 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος                  

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος  

4. Λιβάνιος Στέλιος, μέλος 

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

6. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος 

7. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος   

 

                    

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής τα έξης: 

Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετα την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των 

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

περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής (παρ. 11 του άρθρου 74 του 

Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ. 1 

του άρθρου 2 του Ν.4623/19). 



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 οποίος λάβει τη 

σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον 

Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 90/59849/21.08.2019). 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε ως υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, 

τον κύριο Λιβάνιο Στυλιανό, ο οποίος και δέχτηκε. Κανένα άλλο μέλος δεν δήλωσε 

υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου. 

Ακολούθησε ψηφοφορία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τα 

αποτελέσματα αυτής είναι τα εξής: 

Ο κύριος Λιβάνιος Στυλιανός έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Της παρ.11 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

76 του Ν.4555/18 και από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19. 

• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 

• Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 102 του Ν.4876/2021 με ισχύ ως τις 23/12/2021. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 40 του 

Ν.4735/20 και ισχύει σήμερα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την εκλογή στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, του κυρίου 

Λιβάνιου Στυλιανού. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


