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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 20/16-09-2014
Αριθ.Αποφ. 255/2014
ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής .
Στους Μολάους, σήµερα, την 16-09-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20474/12-09-2014 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 µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αναγνωστοπούλου Ελένη

2. Μαρούσης Χαράλαµπος
3. Χριστάκος Σταύρος
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. ∆ουµάνη Σοφία
7. Βελιώτης Ευστάθιος(Αναπλ. Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα
οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε 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. ∆ικαίωµα
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της
µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
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Κατόπιν αυτού έθεσε υποψηφιότητα το µέλος της µειοψηφίας η κ. ∆ουµάνη Σοφία.
Με βάση τα ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά για την εκλογή του
µοναδικού υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. ∆ουµάνη Σοφία (σύµβουλος µειοψηφίας) έλαβε επτά (7) ψήφους
Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής λοιπόν αναδείχθηκε η ∆ουµάνη
Σοφία.
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

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής την

κ. ∆ουµάνη Σοφία η οποία

συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1)∆ΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
2)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
4)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
6)ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως πιο

