ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 208/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
24222/12.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκη Μάρκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το
θέµα, είπε:
«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 συµβούλους της
µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητα έθεσε η σύµβουλος της µειοψηφίας κα Καρφάκη Μαριάννα, η
οποία εκλέχθηκε οµόφωνα, µε οκτώ (8) ψήφους, από τα µέλη της Ο.Ε.
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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

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής την κα Καρφάκη Μαριάννα η οποία
συγκέντρωσε οκτώ (8) ψήφους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 208/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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