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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

   ΘΕΜΑ  : Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής σε σώμα 

      Στην Πρέβεζα,  σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και  ώρα  14οο στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου  Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του

Δήμου, ύστερα από την αρ.πρωτ.29046/10-9-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω έξι (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                     ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπαϊλης Χρήστος   Πρόεδρος
Πιπιλίδης Λάζαρος                    Ουδείς
Βαρτελάτου Στυλιανή
Σαραμπασίνας Παύλος
Ματέρης Κωνσταντίνος
Πανταζής Νικόλαος

     
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δ.Κοψάρη, υπάλληλο του Δήμου.

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

 «Σύμφωνα  με  το  άρθρο  62  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/2010  τεύχος  Α'),  όπως  αυτό

συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012:

1.  Σε  όλους  τους  δήμους  που  έχουν  περισσότερους  από  έναν  αντιδήμαρχο  συνιστάται

εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική

επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί

την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του

επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος

δράσης.

2.  Πρόεδρος  της  εκτελεστικής  επιτροπής  είναι  ο  δήμαρχος.  Σε  περίπτωση  απουσίας  ή

κωλύματος του δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο αντιδήμαρχος που έχει

οριστεί  αναπληρωτής  του και  σε  περίπτωση μη ορισμού ο  αντιδήμαρχος  που εγγράφεται

πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος

του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν

ειδικά,  καθώς και  οι  πρόεδροι  των νομικών προσώπων του δήμου και  άλλοι  υπηρεσιακοί

παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955


3.  Υπάλληλος  του  δήμου  τηρεί  εγγράφως  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  της  εκτελεστικής

επιτροπής.»

Η  εκτελεστική  επιτροπή  συνέρχεται  κατόπιν  γραπτής  πρόσκλησης  του  προέδρου  της,

υποχρεωτικά, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο

63  του  Νόμου  3852/2010  και  όποτε  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο  από  τον  πρόεδρο  της.

(ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.εγκ.59/74896/30.12.2010)

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το από 1.1.2011, άρθρο 286 του Ν.3852/2010

(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τους κ.κ :

➢ Μπαίλης Χρήστος- Δήμαρχος  ως πρόεδρος

➢ Πιπιλίδης Λάζαρος – Μέλος

➢ Βαρτελάτου Στυλιανή – Μέλος

➢ Σαραμπασίνας Παύλος – Μέλος

➢ Ματέρης Κωνσταντίνος  - Μέλος

➢ Πανταζής Νικόλαος - Μέλος

    Η παρούσα απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό 2/2014.

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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