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ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
Στους Μολάους, σήμερα, την 19-09-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 20788/13-092011 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Πριφτάκη Παναγιώτα (Πρόεδρος)
2. Κολλιάκος Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αλειφέρη Παναγιώτα
Νομίμως κληθείσα.

3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
5. Χριστάκος Σταύρος
6. Μέντης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη
Νικόλαο.
Η Πρόεδρος της ΕΠΖ εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
Την υπ΄αριθ. πρωτ. 19803/31-08-2011 επιστολή του κ. Μαστορόπουλου
Νεκτάριου με θέμα την παραίτησή του από μέλος της ΕΠΖ και αντιπροέδρου αυτής
για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω επιστολή.
Κατόπιν τούτου βάσει του άρθρου 74 παρ. 7 του ν. 3852/2010 τα
αναπληρωματικά μέλη ανά κατηγορία , με τη σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις

θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά την διάρκεια της διετίας. Όταν τα
μέλη της μειοψηφίας παραιτηθούν κατά την διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει
αντικαταστάτης τους την θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της πλειοψηφίας.
Στην προκειμένη περίπτωση αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαστορόπουλου
είναι ο κ. Χριστάκος Σταύρος ο οποίος παίρνει την θέση του .
Συνεχίζοντας η κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρ.6 του άρθρου 74 του
Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της επιτροπής 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 η Πρόεδρος της επιτροπής.
Κατά συνέπεια μετά την παραίτηση του κ. Μαστορόπουλου ο οποίος ήταν
αντιπρόεδρος στην ΕΠΖ θα πρέπει να γίνει εκλογή αντιπροέδρου προερχόμενος από
την μειοψηφία .
Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της
μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Κατόπιν αυτού έθεσε υποψηφιότητα το μέλος της μειοψηφίας ο κ. Χριστάκος
Στάυρος, ο οποίος ανέφερε ότι εφόσον αντιπρόεδρος της ΕΠΖ ήταν ο αρχηγός της
παράταξης του θα πρέπει να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεχθεί αντιπρόεδρος της
ΕΠΖ ο ίδιος.
Το μέλος της ΕΠΖ κ. Μέντης Γεώργιος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι:
Δεν διαφωνεί με την υποψηφιότητα του κ. Χριστάκου ως αντιπρόεδρος της ΕΠΖ,
αλλά θεωρεί, εκφράζοντας την πολιτική του θέση ότι εφόσον την θέση του
Αντιπροέδρου κατείχε ο αρχηγός της παράταξης στην οποία ανήκει ο κ. Χριστάκος
και παραιτήθηκε δεν θα πρέπει να τεθεί υποψηφιότητα για την θέση του
Αντιπροέδρου από την ίδια παράταξη, και για αυτό το λόγο θα δηλώσει παρών και
δεν θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα.
Η Πρόεδρος ανέφερε ότι κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
με την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της
Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
Έπειτα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή η Πρόεδρος ανέγνωσε τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. Χριστάκος Σταύρος (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε πέντε (5) ψήφους.
Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ποιότητας Ζωής λοιπόν αναδείχθηκε ο
κ. Χριστάκος Σταύρος.
Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:



την εισήγηση της προέδρου,
την παρ.6 & 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10,



τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,



την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας,
Εκλέγει κατά πλειοψηφία αντιπρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής τον κ.

Χριστάκο Σταύρο ο οποίος συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους.
Μειοψήφησε ο κ. Μέντης Γεώργιος ο οποίος δήλωσε παρών.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4) ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ε.Π.Ζ.
Δελήγιαννης Νικόλαος

