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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της  

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 18-1-2013 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής  

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 18 του µηνός Ιανουαρίου  2011 και 

ώρα 10.00 π. µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 2089/14-1-2013  

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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  

Ζαχαριάδης Παύλος  

Νικολαίδης Φώτιος 

Παπαδόπουλος  Γεώργιος 

Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   

Παπαθεοδώρου Ανέστης 

Τερζής Ανέστης 

Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Χλιάρα Παναγιώτα 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆.∆ράµας ,ΠΕ Οικονοµικών. 

Ο Πρόεδρος 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. 

∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά για την εκλογή του 

παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της 

µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. 

Υποψηφιότητα έθεσαν οι εξής: 

1.Χαραλαµπίδης Ανδρέας ,σύµβουλος της µειοψηφίας 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά για την εκλογή του 

υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής . 

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 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα 

αποτελέσµατα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Χαραλαµπίδης Ανδρέας έλαβε 9  ψήφους  

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής τον  κ. Χαραλαµπίδη Ανδρέα.  ο 

οποίος συγκέντρωσε 9 ψήφους. 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ηµερών από την εκλογή στον  

Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή 

δηµότη ενώπιο του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) 

ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το 

αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2013. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΙΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

   Δέσποινα Σιδηροπούλου 


