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Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 1
ο  

πρακηικό ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ 

 Γήμοσ Κάζοσ. 

 

ΘΔΜΑ: Δκλογή Ανηιπροέδροσ Οικονομικής Δπιηροπής (Α74) 

 

ηελ Κάζν  ζήκεξα, ζηηο 21-01-2013 εκέξα Δεπηέξα  θαη ώξα 12:00 π.κ.  ζην 

Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Κάζνπ  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Επηηξνπή Δήκνπ Κάζνπ   ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 140/16-01-2013  έγγξαθε πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 

ηνπ Ν.3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα  - 6 - κέιε: 

              Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                                      Α Π Ο Ν Σ Ε  

1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο  1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο  εθηόο Κάζνπ 

2.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο         

2.- Μαξία  Φξαγθνύιε, Μέινο                                     

3.- Κσλ/λνο Μ. Μελάο, Μέινο                                                                         

4.- Μελάο  Ιεξνκόλαρνο, Μέινο 

5.- Επαγγειία Δεκεηξίνπ, Μέινο     

 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  1
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 

 Με ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/10 νξίδεηαη όηη ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμύ ηνπο, με θανερή 

υηθοθορία, ηνλ αληηπξόεδξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηε κεηνςεθία. Δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο. 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο λα 

ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα. 

Από ηελ κεηνςεθία έζεζε ππνςεθηόηεηα  γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο  ε θα. Δεκεηξίνπ Επαγγειία. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά γηα ηελ εθινγή ηνπ παξαπάλσ 

ππνςεθίνπ ζηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, 

 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/10 

 ηελ ππνςεθηόηεηα, από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο 

 ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο 

άξρηζε ηε  δηαδηθαζία  ηεο  θαλεξήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΕΙ-ΑΕΒ



Ο Πξόεδξνο αλέγλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

Δεκεηξίνπ Επαγγειία  (ζύκβνπινο κεηνςεθίαο) έιαβε  έμε  (6) ςήθνπο. 

Εθιέγεη αληηπξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηελ θα Δεκεηξίνπ Επαγγειία ε νπνία 

ζπγθέληξσζε έμε (6)  ςήθνπο. 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  1/2013. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

 

 Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ                           ΣΑ ΜΔΛΗ 

σπ: Γεώργιος  Δμμ. Κοσριανηάκης                     σπ: Μαρία Φραγκούλη 

σπ: Μηνάς Β. Ιερομόνατος 

                                                                     σπ: Κφνζηανηίνος Μ. Μηνάς 

                                                                     σπ: Δμμανοσήλ οθίλλας  

                                                                    σπ: Δσαγγελία  Γημηηρίοσ 

 

        φζηό  απόζπαζμα από 

          ηο βιβλίο πρακηικών                                    

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο. Δ  ΚΑΟΤ 

 

 

 

   

     Γεώργιος  Δμμ. Κοσριανηάκης        

 

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΕΙ-ΑΕΒ


