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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους
2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 396/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 12-9-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
396/2014
Απόσπασµα από το υπ’ αριθ.
27/12-9-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 22590/16-9-2014

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή
και ώρα 10.00' π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21895/8-9-2014
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα
µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

κανείς

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
9) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Εισηγούµενη η κ. πρόεδρος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε εκλογή
Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, εξέθεσε τα παρακάτω:
1. Με το από 2/7-9-2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε
η εκλογή µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, για το χρονικό
διάστηµα από 7-9-2014 µέχρι 5-3-2017
2. Με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, καθώς και την υπ'αριθµ. 43/30565/6-82014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 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 κ. πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους Συµβούλους της µειοψηφίας
να θέσουν υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητα για το αξίωµα του αντιπροέδρου έθεσε το µέλος της Επιτροπής κ.
Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, προερχόµενος από την µειοψηφία.
Με βάση τα παραπάνω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε την
εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Κατά την επακολουθήσασα φανερή ψηφοφορία ο κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαος έλαβε οκτώ
(8) θετικές ψήφους. Ο κ. Κρανιάς ψήφισε λευκό.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και αφού η Οικονοµική Επιτροπή διαπίστωσε ότι η
διαδικασία διεξήχθη σύµφωνα µε το νόµο
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας για το
χρονικό διάστηµα από 7-9-2014 µέχρι 5-3-2017, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας
κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαο ο οποίος συγκέντρωσε οκτώ (8) ψήφους προτίµησης.
Λευκό ψήφισε ο κ. Β. Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
396/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

