ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 13η Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.2936/9-3-2017 πρόσκληση του
Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:

1.2.3.4.5.6.-

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λύσσελης Αγγελος
(Πρόεδρος)
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος(Τακτ.Μέλος)
Παπαμιχαήλ Γεώργιος (Τακτ.Μέλος)
Παυλίδης Πέτρος
(Τακτ.Μέλος)
Τσαουσίδης Ιωάννης
(Τακτ.Μέλος)
Στεργίου Οδυσσέας
(Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Αναστασιάδης Ηλίας
(Τακτ.Μέλος)

ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ:

11 /2017

ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα
με το άρθρο 74 του Ν.3852/10
Ο Πρόεδρος εισηγoύμενος το 1ο 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 τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή
έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τον μοναδικό σύμβουλο της μειοψηφίας να θέσει
υποψηφιότητα και τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με την εκλογή.
Η μοναδική υποψηφιότητα που κατατέθηκε ήταν του κ.Στεργίου Οδυσσέα του Νικολάου ο οποίος
έλαβε έξι (6) ψήφους
Επομένως για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκε ο
κ. Στεργίου Οδυσσέας του Νικολάου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη


την εισήγηση του προέδρου



την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10



τις διατάξεις των αρ. 226 και 227 του Ν. 3852/2010. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014)



την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από τη μειοψηφία



την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι τη λήξη της δημοτικής
περιόδου τον κ. Στεργίου Οδυσσέας του Νικολάου ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6)
ψήφους

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό

11/2017

Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΕΠΖ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

