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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2017..
της 27ης-4-2017
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..88/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..7ης/27-4-2017.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .27η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..11857/26-4-2017..
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής».
ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Κοντάκης Κυριάκος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
4. Κριεµάδης Στέφανος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ακολούθως δικαιολόγησε τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα των θεµάτων λέγοντας: «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα Α. Λόγω
κινδύνου παρόδου προθεσµίας για άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου.
Β. Ανάγκη εκλογής Αντιπροέδρου ΟΕ λόγω της µη ανάδειξης αυτού σε 2 συνεδριάσεις
εξαιτίας της µη προσέλευσης των µελών της µειοψηφίας και το επιβεβληµένο της
απόδοσης της ιδιότητας».
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Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
 Την εισήγηση του ∆ηµάρχου.
 Τις τοποθετήσεις των ∆Σ
Αποφασίζει οµόφωνα εγκρίνοντας τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων
λέγοντας: «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα Α. Λόγω κινδύνου παρόδου της
προθεσµίας για άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου και
Β. της ανάγκη εκλογής Αντιπροέδρου της ΟΕ λόγω της µη ανάδειξης σε 2
συνεδριάσεις εξαιτίας της µη προσέλευσης των µελών της µειοψηφίας και το
επιβεβληµένο της απόδοσης της ιδιότητας».
Αριθµός Απόφασης: ..88/2017..
 ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
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.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ως γνωστό σε εφαρµογή των διατάξεων του νόµου εκλέχθηκαν τα µέλη της Ο.Ε.
Ήδη στις 2 συνεδριάσεις δεν προσήλθαν τα µέλη της µειοψηφίας µε αποτέλεσµα
λόγω της µη πρότασης/υπόδειξης υποψηφίου για εκλογή αντιπροέδρου να µην έχει
ορισθεί αντιπρόεδρος. Για την πληρότητα των ιδιοτήτων επιβάλλεται η
εκλογή/ανάδειξη αντιπροέδρου.
Ως εκ τούτου κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένης της απουσίας των µελών της
µειοψηφίας προκειµένου να υπάρξει πλήρης ορισµός προεδρείου, σε εφαρµογή
των οριζοµένων από το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, προτείνεται ως αντιπρόεδρος
της Ο.Ε. από τα µέλη της µειοψηφίας ο ……………………….. και τίθεται στη
διαδικασία της ψηφοφορίας των µελών για την ανάδειξή του.
Ακολούθησε κλήρωση µεταξύ των µελών της µειοψηφίας και ανεδείχθη ο ∆Σ κ.
Κριεµάδης Στέφανος του οποίου η υποψηφιότητα ετέθη στο σώµα προς ψήφιση.
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Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/10
 Τον πρότυπο κανονισµό λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής.
 Το γεγονός ότι τα θέµατα κρίθηκαν κατεπείγοντα.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).

στα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει το ∆Σ κ. Κριεµάδη Στέφανο, αντιπρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος
∆ήµαρχος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νσεις & Τµήµατα του ∆ήµου.
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