ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1 ης /2013 έκτακτης συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 9η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 π μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης
συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 460/8-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ
Διοικητικό
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) με
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τσακμακίδης Κοσμάς
4.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος
5.-Τερνεκτσής Ιωάννης
6.-Σμολοκτός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Γεωργιάδης Γεώργιος
ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΕΠΖ ζήτησε από το Σώμα ν’
αποφανθεί για το κατεπείγον της συνεδρίασης επειδή τα παρακάτω θέματα πρέπει να
συζητηθούν άμεσα προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία και να τηρηθούν οι
ορισθείσες από το Νόμο ημερομηνίες
Μετά απ’αυτό, τα μέλη αποδέχτηκαν και αποφάσισαν ομόφωνα το
κατεπείγον της συνεδρίασης και στη συνέχεια ο Πρόεδρος προχώρησε στην εισήγηση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως κατωτέρω:
Αριθ. Απόφ. : 1/2013
ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το από 6-1-2013
έως 30-8-2014 χρονικό διάστημα
Ο κ. Πρόεδρος εισηγoύμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με
την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι, τα μέλη της επιτροπής ποιότητας
ζωής 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 κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερομένους συμβούλους της
μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα και τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με την εκλογή.
Η μοναδική υποψηφιότητα που κατατέθηκε ήταν του κ. Σμολοκτού Νικολάου,
συμβούλου της μειοψηφίας , και ο οποίος έλαβε έξι (6) ψήφους
Επομένως για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
αναδείχθηκε ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
 την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από τη μειοψηφία
 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ.Σμολοκτό Νικόλαο,
ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους.
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον
Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του
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.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2013 .
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Υπογραφή
υπογραφή
υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

