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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  40 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16  η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   411    / 2014  

 

 

   ΘΕΜΑ :    Εκλογή Α/ Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16 η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 .00 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ       42897 /  12-09 -2014  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε 
και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   εννιά  (9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                    
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το µοναδικό  θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «Εκλογή Α/ Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής.» ανέφερε τα παρακάτω :  

 Με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν 3852/2010 ορίζεται ότι τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση µετά 

την εκλογή τους , εκλέγουν µεταξύ τους , µε φανερή ψηφοφορία , τον Α/ Πρόεδρο , ο οποίος προέρχεται από την µειοψηφία. 

∆ικαίωµα ψήφου  στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. 

 

Υποψηφιότητα τέθηκε από τον  συνδυασµό  «Ανεξάρτητη Ενωµένη Κεφαλονιά»   και συγκεκριµένα προτείνεται  ο  κ.  Θεόδωρος 

Φλωράτος .   Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία και  ο κ.  Φλωράτος  συγκέντρωσε  οκτώ   ( 8 ) ψήφους .  

Αναλυτικά ψήφισαν : Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κουρκουµέλης Ηλίας - Λυκούδης 
∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή – Φλωράτος Θεόδωρος και Ανδρέας Ζαπάντης .                                                                                                                                   
                                         
  Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ    διευκρινίζοντας ότι  δεν    υπάρχει ένσταση  στο  πρόσωπο  του 
υποψηφίου ,  αλλά στην   πολιτική που υλοποιούν  η  ∆ηµοτική Αρχή  µε την  Μείζονα Αντιπολίτευση η οποία 
ταυτίζεται µε την κυβερνητική πολιτική που φέρει νέα βάρη στον ήδη δοκιµαζόµενο Λαό. Πάγια θέση της 
παράταξής του είναι να µην στηρίζουν πρόσωπα που υλοποιούν αυτές  τις πολιτικές.                                                                                     



Μετά τα παραπάνω εκλέγεται Α/ Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς ο   Θεόδωρος Φλωράτος  µε 

οκτώ  (8 ) ψήφους. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

� την εισήγηση της  Προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 
� την  υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από την  µειοψηφία, 

�  την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας 

 

Εκλέγει Α/ πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής τον  κ. Θεόδωρο Φλωράτο  από τον  συνδυασµό  «Ανεξάρτητη 

Ενωµένη Κεφαλονιά»     ο οποίος συγκέντρωσε οκτώ  (8)ψήφους. 

 
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ηµερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νοµιµότητας ο 
οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν 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 νοµιµότητα της εκλογής. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Η Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                       Σοφία Γαρµπή  

 


