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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από την 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ερέτριας, που έγινε την 14 η Ιανουαρίου του 2013, με αριθμό 1 / 2013.
Στην Ερέτρια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Δεκεμβρίου του
2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας, ύστερα από
την αριθ. πρωτ. 250/9-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής
Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία (άρθρο 74 παρ. 6 3852/2010)
Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών
και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 46 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του
Ν.3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βελέντζας Βασίλειος,(Πρόεδρος)
2. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
3.Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
4.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
5. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
7. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σαραντίδου Ελευθερία για την τήρηση των
πρακτικών

Θέμα 1ο: «Συγκρότηση σε σώμα - Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής
Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία (άρθρο 74 παρ. 6 3852/2010)»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε πως βάση της παρ. 6
του αρ. 74 του Ν. 3852/2010 στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής
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Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών, με φανερή ψηφοφορία, ο
αντιπρόεδρος, ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία και πως δικαίωμα
ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Τα υποψήφια μέλη της μειοψηφίας, Λάμπρου Ιωάννης & Μεταξάς Νικόλαος
αρνήθηκαν την υποψηφιότητα για την εκλογή του αντιπροέδρου
της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 4 του αρ. 74 του Ν.
3852/2010 αναφέρεται ότι αν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει
υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της παράταξης
πλειοψηφίας.
Κατόπιν αυτών υποψηφιότητα για την θέση του αντιπροέδρου προτάθηκε στη
κα Παπαγγελή Μαρία, η οποία κατόπιν φανερής ψηφοφορίας έλαβε ψήφους
επτά (όσοι και οι παρόντες) και εκλέχθηκε ομόφωνα από τα μέλη ως
αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
O Πρόεδρος

Τα μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

1. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
2. Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
3.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
5. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
6. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
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Υπάλληλος Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

