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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. 156/2017     ΘΕΜΑ.   Ορισµός  τόπου  συνεδριάσεων  και

τακτής  ηµέρας και  ώρας  συνεδριάσεων της

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  αφού  εισηγήθηκε  το  2ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  είπε  ότι

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 η πρόσκληση

για  συνεδρίαση  της  οικονοµικής  επιτροπής  επιδίδεται  ή  γνωστοποιείται  στα

µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για

τη  συνεδρίαση.  Στη  συνέχεια  πρότεινε  να  οριστεί  τακτή  ηµέρα  και  ώρα

συνεδριάσεων  της  Οικονοµικής  Επιτροπής,  προκειµένου  να  υπάρχει  οµαλή

λειτουργία της υπηρεσίας,  προγραµµατισµός από πλευράς των εισηγητών και

των ∆ηµοτικών Συµβούλων που συµµετέχουν στην επιτροπή. 

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  πρότεινε  να  οριστεί  η  ηµέρα  Τρίτη  εκάστης

εβδοµάδας  και  ώρα  9:00  π.µ.,  µε  πρόσκληση  η  οποία  θα  επιδίδεται  ή

γνωστοποιείται  στα µέλη τρεις  (3)  τουλάχιστον  πλήρεις  ηµέρες  πριν  από την

ηµέρα αυτή. 
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Τα ανωτέρω θα ισχύουν εκτός από περιπτώσεις που υπάρξουν θέµατα που είναι

ανάγκη να συζητηθούν , οπότε θα ενηµερώνονται τα µέλη εγκαίρως για την τυχόν

αλλαγή ηµέρας και ώρας συνεδρίασης.

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδ. 2 της παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν.

3852/2010 προβλέπεται ότι «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η επιτροπή µπορεί µε

την πλειοψηφία του συνόλου των µελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά

περίπτωση σε  άλλο  κατάλληλο  οίκηµα  της  έδρας,  αν  κρίνει  ότι  το  δηµοτικό

κατάστηµα είναι ακατάλληλο».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε ότι όπως είναι γνωστό στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα

της  έδρας  του  ∆ήµου  δεν  υπάρχει  ικανός  χώρος  για  να  στεγαστούν  ούτε   οι

υπηρεσίες  του  ∆ήµου  και  για  το  λόγο  αυτό  δεν  είναι  δυνατή  ούτε  η

πραγµατοποίηση των συνεδριάσεων των επιτροπών. 

Ως εκ τούτου πρότεινε την πραγµατοποίηση των συνεδριάσεων των επιτροπών

σε αίθουσα του κτιρίου όπου στεγάζεται η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου επί

του  2ου χλµ  Θέρµης  -  Τριαδίου   και  κάλεσε  την  Οικονοµική  επιτροπή  να

αποφασίσει σχετικά. 

        Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου

της, τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και του Ν.3863/2006 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

       

  1.   Ορίζει τακτή ηµέρα συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (έως την 31η-

8-2019) την Τρίτη εκάστης εβδοµάδας και ώρα 9:00 π.µ., µε πρόσκληση η οποία

θα επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες

πριν από την ηµέρα αυτή. 

Τα ανωτέρω θα ισχύουν εκτός από περιπτώσεις που υπάρξουν θέµατα που είναι

ανάγκη να συζητηθούν , οπότε θα ενηµερώνονται τα µέλη εγκαίρως για την τυχόν

αλλαγή ηµέρας και ώρας συνεδρίασης.

2. Καθορίζει ως τόπο συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (έως την 31η-8-

2019), αίθουσα της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου επί του 2ου χλµ Θέρµης -

Τριαδίου . 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 156/2017.

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

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως

εξής:

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

        

          

                     ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
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