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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αρίθμ. 23/2014  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
 
Αριθ.Απόφ : 190/2014 Θέμα: Εκλογή  Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αλμωπίας 
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14.00΄ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 26239/22-09-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών προσήλθαν επτά (7), δηλαδή: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος    
2. Μπάτσης Χρήστος    
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος    
4. Κετικίδης Ιωάννης     
5. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος    
6. Παρούτογλου Νικόλαος    
7.  Μπογδάνης Μιχαήλ    

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας κ.Τουλουμτζή 
Παναγιώτα για την τήρηση των Πρακτικών και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος 
Έδεσσας, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 01ο  
θέμα  ημερήσιας διάταξης,  είπε τα παρακάτω: 

 
«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. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή 
έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής». 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας όπως 
προτείνουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Προτείνεται ως υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου ο κος Παρούτογλου Νικόλαος,  
από το σύνολο της μειοψηφίας.  
  
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
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Έπειτα από την διαδικασία φανερής  ψηφοφορίας για την εκλογή, ο Πρόεδρος ανέφερε τα 
κάτωθι: 
 
«…Ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος επί συνόλου επτά ψηφισάντων, έλαβε επτά ψήφους υπέρ. 
 
Επομένως εκλέγεται Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος 
διότι συγκέντρωσε 7 ψήφους επί συνόλου 7 ψηφισάντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 75 του Ν. 3852/10….» 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 την  εισήγηση του Προέδρου 
 το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας 
 την παρ.6 του άρθρου 74 του ν.3852/10 
 την μοναδική υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, έτσι όπως ορίστηκε 

από το σύνολο της μειοψηφίας 
 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εκλέγει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παρούτογλου Νικόλαο ως Αντιπρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας (από 1-
09-2014 έως 5-03-2017), διότι κατά την πρώτη φανερή ψηφοφορία που έγινε, έλαβε επτά 
ψήφους επί συνόλου επτά ψηφισάντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται  εντός πέντε  (5) ημερών από την εκλογή στον 
Ελεγκτή Νομιμότητας , ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον 
του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια  
της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα 
πρακτικά, για τη νομιμότητά της εκλογής. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.190/2014 

………………………………………………………………………………………… 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία 26 Σεπτεμβρίου 2014 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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