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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  1/2015 
 

 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 1
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
  

Θέμα : «Αποδοχή ή μη παραίτησης κ. Νικολάου Μαστροπαύλου από μέλος Οικονομικής  

Επιτροπής και αντικατάστασή του ». 

 

     Στην Κάσο, σήμερα 21  Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Κάσου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 

ύστερα από την αριθ.οικ.181/16-01-2015 έγγραφη πρόσκληση   της  Προέδρου της Μαρίας 

Μαλανδρή  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν 

παρόντα τα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                      1. Γεώργιος Παμπαφίκος, Εκτός Κάσου  

Εμμανουήλ Παρλής , Aντιπρόεδρος    

Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος    

Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος,   

Λαμπρινή Γενειάδου,Μέλος  

Νικήτας Κρητικός, Μέλος        

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Σταματίνα Χαλκιά,  υπάλληλο του Δήμου Κάσου. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφερόμενη στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Θέτω υπ’ 

όψιν σας την με αρ. 12/07-01-2015 επιστολή- αίτηση του κ. Νικολάου Μαστροπαύλου. 

Με την εν λόγω επιστολή που κατέθεσε ο κ. Νικόλαος Μαστροπαύλος   στο πρωτόκολλο του 

Δήμου, αιτείται την αποδοχή της παραίτησης του από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 

Το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 ορίζει ότι η παραίτηση των αιρετών των Δήμων από 

τις θέσεις που  κατέχουν ως εκ της ιδιότητας τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα που 

τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, καθώς επίσης ότι η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση 

ενός μήνα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

Το άρθρο 74 παρ.7 του Ν3852/2010 ορίζει ότι τα αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία, με 

τη σειρά της εκλογής τους , παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά 

τη διάρκεια της διετίας. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η αποδοχή της παραίτησης του κ. Νικόλαου 

Μαστροαπαύλου   από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και την αντικατάσταση του 

από την κ. Λαμπρινή Γενειάδου (αναπληρωματικό μέλος) . 

 Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της , 

Την εισήγηση της  Προέδρου και τα μέλη, 

Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 
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Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

                                           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται την παραίτηση του κ.Nικολάου Μαστροπαύλου από τακτικό μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Με βάση τα οριζόμενα του άρθρου 74 παρ.7 τη θέση του κ. Νικολάου Μαστροπαύλου 

(τακτικό μέλος) , καταλαμβάνει η κ. Λαμπρινή Γενειάδου ( αναπληρωματικό μέλος ). 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

   

 

    

Η Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

 

 

υπ:Μαρία Μαλανδρή                   
 

 

                                Τα μέλη : 

                          

                          

 

                         υπ:Εμμανουήλ Παρλής 

                         υπ:Ευαγγελία Δημητρίου   

                         υπ:Αντώνιος Ζάγορας  

                         υπ: Λαμπρινή Γενειάδου 

                         υπ:Νικήτας Κρητικός 
                            

                         

                                                           

     υπ:               

 

         

          Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           

 

 

 

   

          Μαρία Μαλανδρή                                             Σταματίνα Ι. Χαλκιά 
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