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ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  του 

∆ήµου Καισαριανής, της 14ης του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2017. 

Στην  Καισαριανή σήµερα την 14η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 

13.30 µ.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής ,  συνήλθε σε τακτική  

δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,  ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ.3074/10-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε  

και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 

του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του Προέδρου - 

∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1
ο
 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. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους σύµβουλους της 

µειοψηφίας να θέσου υποψηφιότητα. 



 

Υποψήφιος για το αξίωµα του Αντιπροέδρου προτείνεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της 

µειοψηφίας   κ. Κοντόσταυλος  Γεώργιος. 

 

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

αποτελέσµατα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής: 

 

1.Κοντόσταυλος Γεώργιος (σύµβουλος µειοψηφίας) έλαβε  επτά (7) ψήφους. 

 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Κοντόσταυλος Γεώργιος. 

 

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

παραπάνω υποψήφιου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής 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  

*την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από το σύνολο της µειοψηφίας, 

*την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας και  

*την Εγκύκλιο 43/2014 

 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο  

µειοψηφίας  κ Κοντόσταυλο Γεώργιο ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους 

Το πρακτικό της εκλογής  Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, διαβιβάζεται 

εντός πέντε (5) ηµερών από την εκλογή, στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (ή στον Γ.Γ. 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έως  την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νοµιµότητας), ο 

οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία 

ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της 

εκλογής, αποφαίνεται, µέσα  σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερα αφότου παρέλαβε το 

πρακτικό, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       15/03/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                    Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    


