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     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 50/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 9/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 

13.00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 9/2014  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           

2.Σαράντη Μσρία                          

3.Σιδέρης Νικόλαος                                            

4. Φυλαχτός Χρήστος

5. Κοντογιώργης Δημήτριος

6. Πάνος Ιωακείμ

7. Χριστιανού Αγγελική

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Αριθμός θέματος:1 «Ψηφοφορία για την ανάδειξη Αντιπροέδρου»
Αριθμός Απόφασης: 50

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   &  Δήμαρχος  Πολυγύρου 
εισηγούμενος το 1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

«Με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 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 την μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής.

Επομένως ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από την μειοψηφία και εκλέγεται σε 
δυο  φάσεις.  Στην  πρώτη  φάση  η  μειοψηφία  θα  εκλέξει  τον  υποψήφιο  για 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στη δεύτερη φάση το σύνολο των 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα εκλέξει τον Αντιπρόεδρο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της 
μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
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Κατά τα ανωτέρω στην πρώτη φάση της διαδικασίας, έθεσε υποψηφιότητα 
από την μειοψηφία υποψήφιος για Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο 
κ. Πάνος Ιωακείμ,

Τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο  και 
έλαβε υπόψη της:

*την εισήγηση του Προέδρου
*την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010
*την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από την μειοψηφία
*την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

Συνεχίζει στην δεύτερη φάση, στην οποία προτάθηκε από το σύνολο των μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για Αντιπρόεδρος ο κ.Πάνος Ιωακείμ.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή, ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:

Για την θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Πολυγύρου,  εκλέχθηκε  ο  κ.Πάνος  Ιωακείμ,  ο  οποίος  συγκέντρωσε  επτά  (7) 
ψήφους.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 14 Οκτωβρίου 2014

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ          

                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       
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