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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1ο/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

   Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 
συνεδρίασε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 5224/19-02-
2013 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
(Ν.3463/2006) καθώς και των άρθρων 73,74,75 του Ν.3852/2010. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ(8) ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   
1) ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                            1) ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
2) ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                       
3) ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ                            
4) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                        
5) ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7) ΠΕΤΚΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ  
8) ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΡΟΥΣΟΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                   
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.

                  
ΘΕΜΑ «Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Δέλτα»

   Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε πως αφορά την 
εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74, παρ. 6 του Ν.3852/2010, η επιτροπή ποιότητας ζωής 
στην πρώτη συνεδρίαση μετά την σύσταση της, εκλέγει μεταξύ των μελών της, με 
φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την μειοψηφία. 
Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. 
   Από τα μέλη της μειοψηφίας εκδήλωσε ενδιαφέρον για την θέση του αντιπροέδρου 
ο κος Τατατζικίδης Αντώνιος. Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της 
επιτροπής  σε φανερή ψηφοφορία. Όλα τα μέλη ψήφισαν υπέρ του κου Τατατζικίδη 
Αντώνιου  για την θέση του αντιπροέδρου.
 Κατόπιν της εισήγησης του προέδρου και την φανερή ψηφοφορία που ακολούθησε 
από τα μέλη, η επιτροπή:

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ9Ι-ΒΥΞ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Την εκλογή του κου Τατατζικίδη Αντώνιου  για την θέση του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ9Ι-ΒΥΞ


