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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 07/05-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 72/2017

ΘΕΜΑ :
«Εκλογή µελών Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 05η-03-2017 ηµέρα
Κυριακή και ώρα 12:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την
υπ’ αριθ. 6535/01-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος ∆ηµοτικού
Συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 92, 96, 104 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και στο ∆ήµαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 30 δηλαδή :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Γκουστίλης Θεόδωρος Πρόεδρος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Αντιπρόεδρος
Τιτέλης Κωνσταντίνος Γραµµατέας ∆Σ
Αγοραστούδη Ευγενία
Αναγνώστου Πασχάλη
Αποστόλου Στυλιανό
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κοντοπίδης Γεώργιος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κεφαλάς Ανέστης
Λαγός Νικόλαος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)
Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σαραφιανός Χρήστος
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
Χρυσοχόου Παύλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.

Μπίκος Κωνσταντίνος
Ιωσηφίδης Ιωάννης

3.

Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
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κηρύχτηκε από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Γκουστίλη
Θεόδωρο, που προήδρευσε, η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα για την τήρηση των πρακτικών του
συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) και µε την υπ αριθµ.
30565/06-08-2014 (εγκ. 43) µε Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών το
δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του Προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει
µεταξύ των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της
επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και στη
συνέχεια τα µέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά µέλη εκ των οποίων τρία
(3) θα προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας και επίσης πέντε (5)
αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο της µειοψηφίας
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κάλεσε δε όλους τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών Παρατάξεων
της µειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών που προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της
µειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας και µετά την
ολοκλήρωση της ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα από τη πλευρά της µειοψηφίας, ήτοι :
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης (8 ψήφοι), Σαραφιανός Χρήστος (8 ψήφοι)
και Σφονδύλας ∆ηµήτριος (8 ψήφοι).
β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι κ.κ. Καρκατζούνης Θεοφάνης (8 ψήφοι), Πράτανος
Απόστολος (8 ψήφοι).
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι οι ανωτέρω
εκλέγονται ως υποψήφια τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που επιθυµούν να
θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πέντε (5) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Γκιζάρης Στέργιος,
Ζελιλίδης ∆αµιανός, Κουγιουµτίδης Σταύρος, Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα, Χρυσοχόου Παύλος
και για αναπληρωµατικά µέλη τρεις (3) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Καραουλάνης
∆ηµήτριος, Πονερίδης Παναγιώτης και Λιάντας ∆ηµήτριος.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη
συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε µυστική και
χωριστή ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) τακτικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του ∆.Σ.
καταµετρήθηκαν :
Έγκυρα : 30 (τριάντα)
Λευκά : 0 (µηδέν)
Έλαβαν :
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Ιωσηφίδης Ιωάννης

: είκοσι εννιά (29)
: είκοσι εννιά (29)
: είκοσι επτά (27)
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Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα
Χρυσοχόου Παύλος
Σαραφιανός Χρήστος
Σφονδύλας ∆ηµήτριος

: είκοσι εννιά (29)
: είκοσι οκτώ (28)
: είκοσι εννέα (29)
: είκοσι πέντε (25)
: είκοσι έξι (26)

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων από τον Πρόεδρο καταµετρήθηκαν :
Έγκυρα : 30 (τριάντα δύο)
Λευκά : 0 (µηδέν)
Έλαβαν :
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζούνης Θεοφάνης
Λιάντας ∆ηµήτριος
Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος

: είκοσι εννιά (29)
: είκοσι πέντε (25)
: είκοσι εννέα (29)
: είκοσι εννιά (29)
: είκοσι πέντε (25)

Λόγω ισοψηφίας των κκ Καραουλάνη ∆ηµητρίου, Λιάντα ∆ηµητρίου και Πονερίδη Παναγιώτη
διενεργήθηκε κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης 1ος αναπληρωµατικός αναδείχθηκε ο κος Λιάντας
∆ηµήτριος 2ος ο κος Πονερίδης Παναγιώτης και 3ος αναπληρωµατικός αναδείχθηκε ο κος
Καραουλάνης ∆ηµήτριος.
Λόγω ισοψηφίας των κ.κ. Καρκατζούνη Θεοφάνη και Πράτανου Απόστολου διενεργήθηκε
κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης 1ος αναπληρωµατικός αναδείχθηκε ο κος
Πράτανος Απόστολος και 2ος ο κος Καρκατζούνης Θεοφάνης.
Με βάση το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 εκλέγονται για
την περίοδο από 06-03-2017 έως 31-08-2019 µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι : Γκιζάρης Στέργιος, Ζελιλίδης ∆αµιανός,
Κουγιουµτίδης Σταύρος, Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα, Χρυσοχόου Παύλος, Ιωσηφίδης
Ιωάννης , Σαραφιανός Χρήστος και Σφονδύλας ∆ηµήτριος .
Αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι : Λιάντας ∆ηµήτριος, Πονερίδης
Παναγιώτης, Καραουλάνης ∆ηµήτριος, Πράτανος Απόστολος και Καρκατζούνης Θεοφάνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 72/2017
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

