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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 15/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 7 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Κυριακή και
ώρα 11:00’ το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11904/01-09-14
πρόσκληση του Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Σαΐτη Αστέριου.
ΘΕΜΑ (2). «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής»
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (27)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Σαϊτης Αστέριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Τσέτσιλας Δημήτριος
Αργυρίου ιωάννης
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές θωμάς
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Πανάγου Ελευθερία
Καρατέγος Μιχάλης
Έξαρχος Γεώργιος
Τσεργάς Κων/νος
Τσούγιας Χρήστος
Μπουζέκης Ευθύμιος

15. Διψάνας Αχιλλεύς
16. Ζάχος Βασίλειος
17. Μανώλης Γεώργιος
18. Κυρίτσης Γεώργιος
19. Βλάγκας Ιωάννης
20. Ντόντος Γεώργιος
21. Μαϊμάρης Δημήτριος
22. Νικολάου Γεώργιος
23. Καραναστάσης Αθανάσιος
24. Σίμος Γεώργιος
25. Κακαγιάννης χρήστος
26. Γκατζόγιας Παναγιώτης
27.Μπίκας Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (0)

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος
Κων/νος.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς
Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτική υπάλληλο
κα. Κοντογιάννη Παρασκευή, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη
(1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά (6) τακτικά μέλη εκ των
οποίων (2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και
επίσης (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων (2) θα προέρχονται από το
σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε
όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν
αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της
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μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή (δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και
δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη), με τον τρόπο που θα επιλέξουν
(μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως
ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη
ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη
ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων
μελών της μειοψηφίας.
Ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της
μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας των υποψηφίων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήτοι: α. υποψήφιοι
τακτικοί οι κ.κ. Μανώλης Γεώργιος (έλαβε 10 σταυρούς προτίμησης)- Εκλέγεται,
Κυρίτσης Γεώργιος (έλαβε 10 σταυρούς προτίμησης) - Εκλέγεται, Μπίκας Χρήστος
(έλαβε 1 σταυρό προτίμησης) – Δεν εκλέγεται, και β. υποψήφιοι
αναπληρωματικοί οι κ.κ. Κακαγιάννης Χρήστος (έλαβε 10 σταυρούς
προτίμησης)- Εκλέγεται, Ντόντος Γεώργιος (έλαβε 10 σταυρούς προτίμησης) Εκλέγεται, Μπίκας Χρήστος (έλαβε 1 σταυρό προτίμησης) – Δεν εκλέγεται.
Μετά τα ανωτέρω, ο σύμβουλος κ. Μπίκας δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει
στη διαδικασία εκλογής της Οικονομικής, μετά τον αποκλεισμό του.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη
ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και
σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από
τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή
αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
Στο σημείο αυτό, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως ορίζει ως Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής, τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Τσάτσαρη.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Διψάνας
Αχιλλεύς, Έξαρχος Γεώργιος, Ζάχος Βασίλειος & Τσούγιας Χρήστος και για
αναπληρωματικά μέλη (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Νταφούλης Κων/νος,
Τσιαπλές Θωμάς, Μπουζέκης Ευθύμιος.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (6) τακτικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα
παραπάνω, ανήλθαν σε (6) ήτοι (2) της μειοψηφίας και (4) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο
ότι από τους (6) υποψηφίους και οι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. Διψάνας Αχιλλεύς (19 σταυρούς
προτίμησης), Έξαρχος Γεώργιος (18 σταυρούς) , Ζάχος Βασίλειος (19 σταυρούς),
Τσούγιας Χρήστος (20 σταυρούς), Μανώλης Γεώργιος (15 σταυρούς) & Κυρίτσης
Γεώργιος (16 σταυρούς), οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως
τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (5) αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των (2) μελών της
μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και (3) μελών της
πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
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Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Νταφούλης Κων/νος (21 σταυρούς), Τσιαπλές Θωμάς (18 σταυρούς), Μπουζέκης
Ευθύμιος (18 σταυρούς), Κακαγιάννης Χρήστος (17 σταυρούς) & Ντόντος
Γεώργιος (17 σταυρούς)
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα
ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από
1.9.2014 έως 5.3.2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη: 1. ΔΙΨΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ, 2. ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3. ΖΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 4. ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 5. ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 6. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Αναπληρωματικά Μέλη: 1. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ, 2. ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΘΩΜΑΣ, 3.
ΜΠΟΥΖΕΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 4. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 5. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος
Τσάτσαρης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 167/2014
……………………………………………………………………………………………………….
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
Τσέτσιλας Δημ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
Μακρυχώρι 09-09-2014
O Δήμαρχος
Κολλάτος Κων.

