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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την    26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   109   /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Εκλογή Α/ Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα    26 η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα 
12:0 0 το µεσηµέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44681 /23-09-2014 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
4. Άγγελος Κωνσταντάκης  
5. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
7. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
8. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το  µοναδικό  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Εκλογή Α/ Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

Με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν 3852/2010 ορίζεται ότι τα µέλη της  Επιτροπής Ποιότητας στην πρώτη 

συνεδρίαση µετά την εκλογή τους , εκλέγουν µεταξύ τους , µε φανερή ψηφοφορία , τον Α/ Πρόεδρο , ο οποίος 

προέρχεται από την µειοψηφία. 

∆ικαίωµα ψήφου  στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. 

Υποψηφιότητα τέθηκε από τον  συνδυασµό  «Ανεξάρτητη Ενωµένη Κεφαλονιά»   και συγκεκριµένα προτείνεται  ο  κ.  

∆ιονύσιος Αραβαντινός  



.   Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία και  ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός   συγκέντρωσε  επτά    ( 7 ) ψήφους .  

Αναλυτικά ψήφισαν : Σπυρίδων Ματιάτος- Μιχαήλ Γάκης  -  Αντώνιος Γεωργόπουλος -  
Νικόλαος Παπαδάτος- Άγγελος Κωνσταντάκης - Γεώργιος Τζωρτζάτος και ∆ιονύσιος 
Αραβαντινός. 
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. 
 

 
 Μετά τα παραπάνω εκλέγεται Α/ Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας του ∆ήµου Κεφαλονιάς ο  κ. 
∆ιονύσιος Αραβαντινός µε επτά  (7) ψήφους. 
Η  Επιτροπή Ποιότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

� την εισήγηση της  Προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 
� την  υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από την  µειοψηφία, 

�  την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας 

 

Εκλέγει Α/ πρόεδρο της  Επιτροπής Ποιότητας τον  κ.  ∆ιονύσιο Αραβαντινό    από τον  συνδυασµό  

«Ανεξάρτητη Ενωµένη Κεφαλονιά»     ο οποίος συγκέντρωσε επτά  (7)ψήφους. 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ηµερών από την εκλογή στον Ελεγκτή 

Νοµιµότητας 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. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
 

 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                         Πιστό αντίγραφο 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
                                                                  Α/ ∆ήµαρχος  
                                                              Σπυρίδων Ματιάτος 
 


