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                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     240  /2014

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 18017 και από 12.09.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε
χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75
του  νόμου  3852/2010,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος,

Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.
                                                            

ΑΠΟΝΤΕΣ 
( Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)

Καραμπάτσος Νικόλαος, καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του 

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο  Σύμβουλος  κ.  Καραμπάτσος  Νικόλαος  προσήλθε  στη
συνεδρίαση  κατά  την  εισήγηση  του  3ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  (αριθμός
απόφασης 241/2014). 

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
     Επίσης παρίσταται στη συνεδρίαση η Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία. 
     
     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα (1) μέλος, όπως αυτά αναφέρονται πιο
πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλου – Νέστορος με

φανερή ψηφοφορία, για τα δυόμιση πρώτα έτη, ήτοι: έως και 28 Φεβρουαρίου
2017, (παρ. 6, αρ. 74, νόμος 3852/2010)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014  
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     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Εκλογή  Αντιπροέδρου
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλου – Νέστορος με φανερή ψηφοφορία, για
τα δυόμιση πρώτα έτη, ήτοι:  έως και 28 Φεβρουαρίου 2017, (παρ. 6, αρ. 74,
νόμος 3852/2010)  » και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε:

     Κύριοι  Σύμβουλοι,  σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του νόμου
3852/2010, το Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να εκλέξει  με φανερή
ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος πρέπει να προέρχεται από τη μειοψηφία. 
     Η θητεία του Αντιπροέδρου είναι όσο και η θητεία του Συμβουλίου της Οικονομικής
Επιτροπής, δηλαδή έως και 28 Φεβρουαρίου 2017. Παρακαλώ ο κ. Κανάκης να είναι
υποψήφιος αφού είναι ο μοναδικός παρόν από τη μειοψηφία.

     Την πρόταση αποδέχτηκε ο κ. Κανάκης και ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, όπου
ο κ. Κανάκης  έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους. Επομένως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής έως και  28/02/2017  εκλέγεται ο κ. Κανάκης
Ηλίας.   

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

          Θεωρεί νόμιμο το αποτέλεσμα της πιο πάνω φανερής ψηφοφορίας, όπου
εκλέγεται  Αντιπρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Πύλου – Νέστορος  έως και 28 Φεβρουαρίου 2017 ο κ. Κανάκης Ηλίας ο οποίος έλαβε
έξι (6) ψήφους.  

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  240/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   18/09/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
                                                                                               

                                                                          ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΤ9ΠΩ1Β-ΒΔΜ
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