ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα.
Αριθ. Απόφ. 1/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής”.
Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Iανουαρίου του
έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 817/11-01-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία
γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤEΣ

Γλώσσης Γεώργιος
Σβήρκου Μεσσιάρη Κοκώνα
Παππάς Αθανάσιος
Τσομπάνος Χρήστος
Κομκούδης Αθανάσιος
Τσιλιμίγκρα Αναστασία
Σταματάκης Σπυρίδων
Πετρίδης Ανέστης
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Παπαδογιάννης Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος κ. Γλώσσης Γεώργιος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε τα εξής:
Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι 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.
Ο υποψήφιος για το αξίωμα αυτό αναδεικνύεται από το σύνολο της μειοψηφίας. Σε
περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, αυτός
υποδεικνύεται από την πλειοψηφία.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της
μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Σε πρώτο στάδιο δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα από τους δημοτικούς συμβούλους
της μειοψηφίας, ως εκ τούτου ο Πρόεδρος πρότεινε να τεθούν σε φανερή
ψηφοφορία τα ονόματα και των τριών δημοτικών συμβούλους της μειοψηφίας, κ.
Σταματάκη Σπυρίδωνα , κ. Πετρίδη Ανέστη και κ. Βουδούρη Κωνσταντίνο.
Στην συνέχεια ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ όλων των παρόντων
συμβούλων και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, κατά την οποία, ο κ.
Σταματάκης Σπυρίδωνας έλαβε οκτώ (7) ψήφους υπέρ – δύο (2) ψήφους κατά
(λευκό).
Μετά την ανωτέρω διαδικασία, εκλέγεται ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ.
Σταματάκης Σπυρίδωνας.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του
παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 υπέρ – 2 κατά)

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα τον δημοτικό
σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Σταματάκη Σπυρίδωνα ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7)
ψήφους .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2012.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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