ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2019 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 14/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µηνός Σεπτεµβρίου του
έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Λευκάδας, µετά την αριθ. πρωτ: 19187/23-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αργυρός Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Βλάχου Ειρήνη
Γαζής Αναστάσιος
Γαζής Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Περδικάρης Αθανάσιος
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Λύγδας Σπυρίδων, Πρόεδρος ΕΠΖ

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Λύγδας Σπυρίδων, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα ακόλουθα:
«Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποτελείται από τον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ως Πρόεδρο,
που ορίστηκε µε την αρ.17959/5-9-19 (Α∆Α:6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας, από τους δύο
(2) οριζόµενους µε την ίδια απόφαση Αντιδηµάρχους, κ Λιβιτσάνο Ιωάννη και κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο και από έξι
(6) εκλεγµένα τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα οποία είναι οι κ.κ.
Αργυρός Νικόλαος, Τυπάλδος Νικόλαος, Βλάχου Ειρήνη, Γαζής Αναστάσιος, Περδικάρης Αθανάσιος και Γαζής
Νικόλαος.
Τα ανωτέρω µέλη της Ε.Π.Ζ. εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν.
3852/10 όπως αντικαστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/18 και από το άρθρο 2 του Ν.
4623/19 καθώς και σύµφωνα µε την εγκ. 90/59849/21.08.2019 ΥΠ.ΕΣ.
Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους, µε
φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.11 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 δικαίωµα ψήφου στην περίπτωση
αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία, Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία όλων των µελών της Επιτροπής. 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.»
Στη συνέχεια ο κ. Αναστάσιος Γαζής, πρότεινε τον εαυτό του, από την παράταξή του, για το αξίωµα
του Αντιπροέδρου της Ε.Π.Ζ.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, πρότεινε τον εαυτό του, από την δική του παράταξη.
∆ιεξήχθη φανερή ψηφοφορία σύµφωνα µε την οποία ο κ. Αναστάσιος Γαζής πήρε επτά (7) ψήφους,
των κ.κ. Λύγδα Σπυρίδωνα, Λιβιτσάνου Ιωάννη, Αργυρού Νικόλαου, Τυπάλδου Νικόλαου, Ζουριδάκη Ευτύχιου,
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Γαζή Αναστάσιου και Βλάχου Ειρήνης.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, πήρε µία (1) ψήφο, του ιδίου.
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
την εισήγηση του προέδρου,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.
Τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τον κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος συγκέντρωσε
επτά (7) ψήφους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 14/2019.
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