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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 1/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστηµα από  
             1.1.2013 µέχρι και 31.8.2014. 
 
    Από το πρακτικό της 1ης του έτους 2013,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 18 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 571/14.01.2013 
πρόσκληση της Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από 
τα εννέα (9)  µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Ζορµπά Ανθή, Πρόεδρος                                                    1.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος       
2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος                     2.- Φιλίππου Αθανάσιος, 5ο Τακτικό Μέλος                       
3.- Πανταζή Λαµπρινή, 3ο Τακτικό Μέλος      
4.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος              
5.- Κάκαλης Παναγιώτης, 6ο Τακτικό Μέλος                                                                                                                 
6.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος      
7.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 8ο Τακτικό Μέλος    
  
   Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
                                                                                        
  Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το πρώτο (1ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

  

   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), ορίζεται  ότι τα 
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους, µε φανερή 
ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την µειοψηφία. ∆ικαίωµα ψήφου στη περίπτωση 
αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 
    Με βάση τα παραπάνω, ακολουθώντας τη διαδικασία της εκλογής καλούµαστε να αναδείξουµε 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 µέχρι και 31.8.2014.  
 
   Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έδωσε το λόγο στη µειοψηφία η οποία πρότεινε 
στο σώµα το τακτικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Θεοδωρακόπουλο Ηλία (συνδυασµός 
“∆ηµοτική Ανανεωτική Κίνηση”), ως Αντιπρόεδρο αυτής για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 µέχρι και 
31.8.2014 (επισηµαίνοντας και το γεγονός ότι αυτή θα ήταν και η δική της πρόταση). 
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     Ο κος Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, σύµβουλος της µειοψηφίας, θέτει υποψηφιότητα  για τη θέση του 
Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
    Ακολούθως πήρε το λόγο η Πρόεδρος ο οποίος µε βάση τα παραπάνω καλεί τα µέλη της επιτροπής να 
προχωρήσουν σε φανερή ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπρόεδρου. 
 
   Έπειτα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή, η Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσµατα   
της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής: 
 
   Ο κ. Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, σύµβουλος της µειοψηφίας από το συνδυασµό “∆ηµοτική Ανανεωτική 
Κίνηση”, έλαβε επτά (7) ψήφους υπέρ και κανένα κατά. 
 
  Μετά το παραπάνω αποτέλεσµα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστηµα 
από 1.1.2013 µέχρι και 31.8.2014 εκλέγεται ο κος Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, ο οποίος έλαβε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
    Παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά. 
 
    Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της 
    1.- την εισήγηση της Προέδρου,  
    2.- την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 
    3.- την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της µειοψηφίας, 
    4.- την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2013 µέχρι και 
31.8.2014, το τακτικό µέλος κ. Θεοδωρακόπουλο Ηλία (συνδυασµός “ ∆ηµοτική Ανανεωτική Κίνηση ”) ο 
οποίος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της ανωτέρω Επιτροπής.    
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 1/2013.  
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Θεοδωρακόπουλος Η., Απολλωνάτος Ε.,                             ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Πανταζή Λ., Ραγκούσης Ε.,        
Κακάλης Π., Τσιάµης Γ.                                                                                                                                                                                    

 ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ  
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