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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
9ης Οκτωβρίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 77

Περίληψη
΄΄ Εκλογή με φανερή ψηφοφορία του αντιπροέδρου
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο
2014 έως 28-2-2017 ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.51851/2-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Χασάν Ογλού Φερτούν
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3. Ηλιάδης Θωμάς
4. Καρά Αχμέτ
5. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
6. Λύρατζης Πασχάλης
7. Μούρκας Χρήστος
8. Μπένης Δημήτριος
9. Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου διότι δεν ενημερώθηκε
εγκαίρως ο Πρόεδρος για την απουσία του τακτικού μέλους)
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου κα Ελ.Χ#Ηλιάδου και Ι.Λάμπρου
2. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
3. Παπαδοπούλου Αραβέλα ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των επιχειρήσεων για τα αριθ. 15, 17, 18 και 19 θέματα της ημερήσιας
διάταξης
8. Οι επιχειρηματίες για τα αριθ. 12, 14 και 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
9. Ο εκπρόσωπος της ΑΕΠΙ κος Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της, για
τα αριθ.11 , 12 , 13 και 14 θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.51045/25-9-2014 εισήγηση της γραμματείας της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
΄΄Σχετικά:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης - Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
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2. Η αρ.209/11-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης : Έγκριση
κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης
3. Η αρ.212/7-9-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης : Εκλογή μελών
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο 2014 έως 28/2/2017
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 74 του Ν.3852/10 και του άρθρου 3 παρ.9
& 10 του κανονισμού λειτουργίας της ΕΠΖ, η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την
εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο
οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση
αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, δηλαδή των προερχομένων από την
πλειοψηφία και των μελών των προερχομένων από την μειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν
επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος
λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον
πρόεδρο της Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για τη διενέργεια φανερής ψηφοφορίας για την εκλογή
αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2014 έως 28-2-2017. ΄΄
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερομένους συμβούλους της μειοψηφίας να
θέσουν υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητα έθεσε ο κος Μπένης Δημήτριος και διενεργήθηκε φανερή ψηφοφορία μεταξύ
των μελών και του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προέκυψε το ακόλουθο
αποτέλεσμα:
Επί παρόντων οκτώ (8) μελών με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν οκτώ (8). Ο δημοτικός
σύμβουλος Μπένης Δημήτριος πήρε οκτώ (8) ψήφους.
Συνεπώς με την πρώτη ψηφοφορία Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ξάνθης για την διετία 2014 έως 28-2-2017 εκλέγεται ο δημοτικός σύμβουλος Μπένης Δημήτριος.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Έχοντας υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ 6 του Ν. 3852/10, το άρθρο 3
του κανονισμού λειτουργίας της ΕΠΖ όπως ψηφίστηκε με την αριθ.209/11-4-2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, την υποψηφιότητα της μειοψηφίας, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με ψήφους οκτώ (8), επί παρόντων οκτώ μελών με δικαίωμα ψήφου, επτά Δημοτικών
Συμβούλων και του Προέδρου της Επιτροπής, που σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ 6 του Ν. 3852/10
στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα ψήφου, εγκρίνει το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας που
έγινε όπως προαναφέρεται για την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Ξάνθης για την διετία 2014 έως 28-2-2017, σύμφωνα με την οποία Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο εκ των
μελών της Δημοτικός Σύμβουλος Μπένης Δημήτριος, ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία.
………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-10-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

