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Αριθ.Αποφ

7/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ερέτριας

Στην Ερέτρια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 η Οκτωβρίου του 2014,
ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ερέτριας, ύστερα από την
αριθ. Πρωτ 10767/3-10-2014 Έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής , που
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ερέτριας και επιδόθηκε
σε ένα έκαστο των μελών με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέμα της ημερήσιας διάταξης
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ον : «Συγκρότηση Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής σε σώμα»
Θέμα2ον : «Έγκριση μελέτης για ρύθμιση κυκλοφορίας στη Δ.Κ Αμαρύνθου»
Θέμα3ον : «Κανονισμός λειτουργίας νεκροταφείου»
Θέμα4ον : «Διάφορα αιτήματα πολιτών»
Θέμα 5ον : «Η υπ αρ. 21/2014 απόφαση Τ.Σ Ερέτριας αναφορικά με το κλάδεμα
δέντρων εντός κατοικημένης περιοχής Ερέτριας κατόπιν υποδείξεως γεωπόνων.»
Θέμα 6ον : «Η υπ αρ. 22/2014 απόφαση Τ.Σ Ερέτριας με θέμα προγραμματισμός
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Νησί των Ονείρων.»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ιωάννης Λάμπρου (Πρόεδρος )
Δημήτριος Σκαρλάς(Αντιπρόεδρος )
Αργύριος Καραβάς (τακτικό μέλος )
Μίγγος Δημήτριος (τακτικό μέλος )
Προκόπιος Βίλλας (τακτικό μέλος )
Γεώργιος Παρασκευάς(τακτικό μέλος )
Νικόλαος Γουρνής ( τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μιχαήλ Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα 1ον : «Συγκρότηση Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής σε σώμα»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής

στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ

τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη
μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της
επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της
μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. Από την μειοψηφία ο κ. Σκαρλάς έθεσε
υποψηφιότητα ο κ. Σκαρλάς Δημήτριος .
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1.Σκαρλάς Δημήτριος (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε 7 ψήφους
Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

αναδείχθηκε ο

Σκαρλάς Δημήτριος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
 τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Εκλέγει

αντιπρόεδρο

της

Επιτροπής

τον

κ.Σκαρλά

Δημήτριο

ο

συγκέντρωσε 7 ψήφους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7 /2014

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ερέτρια 9/10/2014
Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

οποίος
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