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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2014 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 65/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, µε φανερή ψηφοφορία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74
παρ, 6 του Ν. 3852/2010 »

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών
464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήµερα την 30 του µηνός Σεπτεµβρίου 2014,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 16325/22-09-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαµπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε
νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταµένης ως
γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε
βαθµό ∆΄.
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Στη συνεδρίαση, µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής κου Καλαµπόκη Ιωάννη που της επιδόθηκε νοµότυπα, κλήθηκε
το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Γκούµα ∆ανάηΕύα , διότι το τακτικό µέλος κος Κανταρέλης ∆ηµήτριος δήλωσε προφορικά,
µετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν µπορεί να παρευρίσκεται στη
συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Ρόκου Χαρίκλεια
3) ∆ούλος Ορέστης
4) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Ανδρέου Χριστίνα
7) Γεωργαµλής Λύσσανδρος
8) Παπανικολάου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκούµα ∆ανάη-Εύα

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
:Σύµφωνα µε το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν.3852/10 («Καλλικράτης»), ορίζεται
ότι τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη µετά την εκλογή τους
συνεδρίαση εκλέγουν µεταξύ τους, µε φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο
οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της µειοψηφίας. ∆ικαίωµα ψήφου στην
περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 30565/06-08-2014 ερµηνευτική εγκύκλιο
(αριθµ. 43/2014) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των µελών της αντίστοιχης Επιτροπής.
Σε

περίπτωση

που

δεν

επιτευχθεί

απόλυτη

πλειοψηφία

η

ψηφοφορία

επαναλαµβάνεται. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία
διεξάγεται και τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους Συµβούλους από
τις παρατάξεις της µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Προτείνεται για το συγκεκριµένο αξίωµα, ο κος Κανταρέλης ∆ηµήτριος του
Ανδρέα από τη µειοψηφία του οργάνου, έπειτα από προφορική δήλωσή του ότι
αποδέχεται την υποψηφιότητα. Άλλες υποψηφιότητες δεν υποβλήθηκαν.
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∆ιεξάγεται φανερή ψηφοφορία:
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Καλαµπόκης Ιωάννης ψηφίζει τον
κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.
Η κα Ρόκου Χαρίκλεια ψηφίζει τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.
Ο κος ∆ούλος Ορέστης ψηφίζει τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.
Ο κος Μανωλεδάκης Θεόδωρος ψηφίζει τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.
Η κα Γαλαζούλα Αλίκη ψηφίζει τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.
Η κα Ανδρέου Χριστίνα ψηφίζει τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.
Ο κος Γεωργαµλής Λύσσανδρος ψηφίζει τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.
Ο κος Παπανικολάου Νικόλαος ψηφίζει τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο.

Αρα έλαβαν ο κος Κανταρέλης ∆ηµήτριος ψήφους 8 (οκτώ).

Συνεπώς µε την πρώτη ψηφοφορία, για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκε ο κος Κανταρέλης ∆ηµήτριος του Ανδρέα, ο οποίος
έλαβε 8 (οκτώ) ψήφους.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά επί της εγκρίσεως
της κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσης εκλογής.

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
την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 30565/06-08-2014 ερµηνευτική εγκύκλιο
(αριθµ. 43/2014) του Υπουργείου Εσωτερικών
τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της µειοψηφίας



την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσα και µε φανερή ψηφοφορία εκλογή και
εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος τον κο Κανταρέλη ∆ηµήτριο του Ανδρέα, ο οποίος συγκέντρωσε 8
(οκτώ) ψήφους.
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Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ηµερών από την
εκλογή στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ο οποίος
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής,
αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά,
για τη νοµιµότητα της εκλογής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 65/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική διανοµή: 1) Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου
2) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
3) Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµ. Σχέσεων

