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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ αριθµ. 11/10-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 155/2017     ΘΕΜΑ.  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής

    Επιτροπής.     

              

   

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα

την 10η-3-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική

Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 7298/6-3-2017 πρόσκληση συνεδρίασης

του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010

(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι

υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα και τα 9

µέλη, δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2.Αγοραστούδη Ευγενία

3.Αναγνώστου Πασχάλης

4.Αποστόλου Στυλιανός                      Κανείς

5.Βογιατζής ∆ηµήτριος  

6.Καραουλάνης ∆ηµήτριος

7.Καρκατζίνος Νικόλαος

8.Καρκατζούνης Θεοφάνης

9.Πράτανος Απόστολος

 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 1ο θέµα της

ηµερήσιας διάταξης είπε ότι 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. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της

επιτροπής.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της

µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
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Υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου της οικονοµικής επιτροπής έθεσαν οι:

1) Πράτανος Απόστολος

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε όλα τα µέλη της Οικονοµικής

επιτροπής να προχωρήσουν στην εκλογή του Αντιπροέδρου µε φανερή ψηφοφορία,

τα αποτελέσµατα της οποίας είναι τα ακόλουθα:

     Ψήφισαν : 9 (εννέα)

    Έλαβε : Πράτανος Απόστολος  9  (εννέα) ψήφους

        

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο

Πράτανος Απόστολος 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

� την εισήγηση της 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

Με βάση το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και τις διατάξεις ην παρ.6 του άρθρου 74

του Ν.3852/10, ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία

των παρόντων µελών και  εκλέγεται Αντιπρόεδρος  της Οικονοµικής Επιτροπής.

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 155/2017.

   

 Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

    

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       Η     ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                        ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
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