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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

649/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Εκλογή  Αντι�ροέδρου της 
 Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής  
 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  
∆ευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του Προέδρου του, Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 47169/10-09-
2014 γραπτή πρόσκλησή της, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε 
αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος(πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
8. Ζαχαριάδης Παύλος 
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 

 

 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  

γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης.   
 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης , 
αναφέρει ότι σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται 
πως 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. 
 

ΑΔΑ: ΩΚΕΞΩ9Μ-5ΣΝ



Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της 
µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα για την θέση του Αντιπροέδρου. 
 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή, ο Πρόεδρος 
ανέγνωσε τα αποτελέσµατα τα οποία έχουν ως εξής: 
 

1. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος (σύµβουλος µειοψηφίας) έλαβε 8  ψήφους  
 
Μετά το πέρας της προαναφερόµενης διαδικασίας  

 

• Εκλέγεται ως αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής τον  
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο  ο οποίος συγκέντρωσε 8 ψήφους, για την περίοδο από 
01-09-2014 έως 05-03-2017 
 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚΕΞΩ9Μ-5ΣΝ


		2014-09-17T08:56:25+0300
	Athens




