HM1: 07/04/2017 01:14:44.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4

Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 5/2017
ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 5η του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθ. 5557/31-03-2017 πρόσκληση
της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5), η κα. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία, Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος,
2.Σπύρου Κων/νος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος,
5.Θεοδώρου Αγγελική.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος ενημέρωσε
τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
43/αριθ.πρωτ. 30565/6-8-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών
της, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρό της, ο οποίος προέρχεται από
τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της
επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία όλων των μελών της επιτροπής.
Ακολούθως ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής, η οποία εκλέχτηκε με
την υπ’ αριθ. 46/05-03-2017 (ΑΔΑ:7ΖΧΡΩΛ3-ΩΔΕ) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, να εκλέξει για το χρονικό διάστημα έως 31/8/2019 (λήξη της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου) τον Αντιπρόεδρο αυτής.
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος πρότεινε ως Αντιπρόεδρο την κα
Θεοδώρου Αγγελική – δημοτική σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, κατά την οποία
η κα Θεοδώρου Αγγελική ψηφίστηκε από τους κκ. Πρωτοπαππά Μαρία –
Αντιδήμαρχο & Πρόεδρο, Παπαθανασίου Αθανάσιο, Σπύρου Κων/νο,
Νικολάου Σωτήριο & Θεοδώρου Αγγελική, ήτοι έλαβε πέντε (5) ψήφους,
εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της
επιτροπής (ήτοι επτά μέλη).

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτό, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα έως 31/8/2019 (λήξη της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου) εκλέγεται το μέλος της κα Θεοδώρου
Αγγελική – δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2017.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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