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Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ελαφονήσου

Στην Ελαφόνησο σήμερα την  22α  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2013 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και 

ώρα 10:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  108/2013 πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 

προσκληθέντα  7 μέλη της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                         

2. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                          ΡΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ    

3. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                          ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

4. ΑΡΩΝΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ 

5. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρία-
σης  και  εισηγούμενος το 1ο θέμα.

ΘΕΜΑ 1ο : ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. Απόφ. 
1/2013

εξέθεσε ότι:
Με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10  ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής 

επιτροπής στην πρώτη  συνεδρίαση της οικονομικης επιτροπής  που προέκυψε από την 
εκλογή αυτών στη συνεδρίαση της πρώτης Κυριακής του 3ου έτους  εκλέγουν μεταξύ τους, με 
φανερή ψηφοφορία  τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα 
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Δεδομένου  ότι οι δύο σύμβουλοι  της μειοψηφίας απουσιάζουν  εκτάκτως στην Αθήνα,  
επικοινωνήσαμε  μαζί τους    και εκ μέρους των  εκπροσώπων  στην Οικονομική Επιτροπή  του 
συνδυασμού της μειοψηφίας  «Ανάπτυξη Ελαφονήσου»  προτάθηκε για το αξίωμα του 
αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Ρουμάνης Ιωάννης.

Στη συνέχεια  ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της  Οικονομικής 
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Επιτροπής  οι οποίοι ψηφίζουν ονομαστικά . Ύστερα από το τέλος της πιο πάνω ψηφοφορίας, 
ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο για το αξίωμα του αντιπροέδρου  ο κ. 
Ιωάννης Ρουμάνης  έλαβε πέντε( 5)  ψήφους επί συνόλου  πέντε (5) ψηφισάντων 
Ύστερα από τα παραπάνω  η Οικονομική επιτροπή αφού συμβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις 
του ν. 3852/10 άρθρο 72 «περί  αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής» άρθρο 74 παρ 6 
και άρθρο 282 παρ. 16)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής   τον ΡΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.
Η απόφαση έλαβε α.α.1 /2013

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το 

πρακτικό 1/22 Ιανουαρίου 2013  και αφού διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                                                                          ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                                           ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ           
Ακριβές Αντίγραφο 
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