ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 1/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7 Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 1972/2-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Βλάχος Ευστάθιος
3. Αρβανίτης Σπυρίδων
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Πολίτης Σπυρίδων
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Φίλιππος

ο

ΘΕΜΑ 1 : Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Γαζή – Παρασκευά Σωτηρία µε την από 15/01/2018 δήλωσή της παραιτήθηκε
από το αξίωµα της ∆ηµοτικής Συµβούλου. Η παραίτηση της έγινε αποδεκτή µε την αριθ.802/19-1-2018
απόφαση ∆ηµάρχου.
Η κα Γαζή –Παρασκευά Σωτηρία εκλέχθηκε τακτικό µέλος της Ε.Π.Ζ. µε την υπ΄αριθ. 92/2017 απόφαση
∆.Σ. Λόγω της παραιτήσεώς της και σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10
την θέση της καταλαµβάνει το πρώτο κατά σειρά εκλεγµένο αναπληρωµατικό µέλος των παρατάξεων της
µειοψηφίας, ο οποίος είναι ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βικέντιος Νικόλαος.
Επίσης, µε την αρ. 7/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ. η ανωτέρω είχε εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. του ∆ήµου
Λευκάδας για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου.
Λόγω των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 τα µέλη της
Ε.Π.Ζ. πρέπει να εκλέξουν µε φανερή ψηφοφορία νέο Αντιπρόεδρο, ο οποίος θα προέρχεται από τη
µειοψηφία, για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου. ∆ικαίωµα ψήφου στην
περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της µειοψηφίας να θέσουν
υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητα έθεσε ο σύµβουλος της µειοψηφίας κ. Βικέντιος Νικόλαος, ο οποίος εκλέχθηκε
οµόφωνα, µε έξι (6) ψήφους, από τα µέλη της Ε.Π.Ζ.
Η Επιτροπής 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 το σύνολο της µειοψηφίας,
την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας
Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου τον κ. Βικέντιο Νικόλαο, ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 1/2018.
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