ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6 ης /2019 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9.30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.11669 /17-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου
η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι παρακάτω
παρόντες:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αθανασιάδης Θεόδωρος
2.- Σμολοκτός Νικόλαος
3.- Κότιος Αγγελος
4.- Τσαουσίδης Ιωάννης
5.-Λευκόπουλος Αναστάσιος

(Πρόεδρος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Γρηγοριάδης Νικόλαος(Τακτ.Μέλος)
2.- Αναστασιάδης Ηλίας (Τακτ.Μέλος)

Οι οποιοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ Απόφ:25/2019
ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ο Πρόεδρος εισηγoύμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι στην παρ.11
του άρθρου 2 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι «οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή
τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο.
Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα.
Μετά από την διαδικασία της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ.Σμολοκτός Νικόλαος έλαβε πέντε (5) ψήφους
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη



την εισήγηση του προέδρου



τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019



την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας



το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/18.

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Σμολοκτό Νικόλαο

ο οποίος

συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 25 /2019
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΕΠΖ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

