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            ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΘΟ:ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 2/2017 ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ ηος  

Δήμος Αλμωπίαρ 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 5/2017 Θέμα 1o: Εκλογή Αντιπροέδροσ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 

 
 

           ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 26 Αππιλίος 2017, εκέξα 

Σεηάπηη θαη ώξα 13.30 μ.μ ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο  ηνπ Δήκνπ, ύζηεξα 

από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Δεκάξρνπ, κε αξηζκό 8091/20-04-2017, πνπ δόζεθε ζην θάζε 

κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ ν.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά 

(7) κειώλ ήηαλ παξόληα  έξι (6), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

1. Μπίλνο  Δεκήηξηνο  - Πξόεδξνο  1 Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Μπάηζεο Υξήζηνο    

3. Γνύδεο Γεώξγηνο     

4. αββίδεο Γεώξγηνο    

5.  Σζηκηζηξίδεο Γεώξγηνο    

6.  Παξνύηνγινπ Νηθόιανο    

     

 ζηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θα. Θληδεκπαηδάθε 

Δήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ. 

 Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη  εηζεγνύκελνο ην 1
ο
   ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα παξαθάησ: 

            Με ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ν.3852/10 νξίδεηαη όηη ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Ζσήο ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμύ ηνπο, κε 

θαλεξή ςεθνθνξία, ηνλ αληηπξόεδξν, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηε κεηνςεθία. Δηθαίσκα 

ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο. 

            Mε ηελ αξηζκ.73/2017 απόθαζε  ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο εθιέρζεθαλ  

ηα λέα κέιε (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά) ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο,  γηα ηελ πεξίνδν από 6-3-2017 έσο 31-8-2019. 

 Τπνςεθηόηεηα γηα ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ έζεζε ν θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο,  

από ηελ κεηνςεθία.  

 Έπεηηα από ηε δηαδηθαζία θαλεξήο  ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, 

ν Πξόεδξνο αλέγλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο ηα νπνία έρνπλ σο εμήο : 

1. θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο (ζύκβνπινο κεηνςεθίαο) έιαβε έμη  (6) ςήθνπο, όζνη ήηαλ  

θαη νη παξόληεο. 
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 Γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο 

αλαδείρζεθε ν θ. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο.  

             Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα εγθξίλνπκε ζρεηηθά γηα ηελ εθινγή ηνπ 

παξαπάλσ ππνςήθηνπ ζηε ζέζε Αληηπξνέδξνπ ηεο   Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο. 

Η Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο 

 ηελ    εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ 

 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.3852/10 

 ηελ ππνςεθηόηεηα, έηζη όπσο νξίζηεθε  από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο. 

 ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο. 

 

          Εθιέγεη ανηιππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ ηος Δήμος Αλμωπίαρ, γηα 

ηελ πεξίνδν από ηελ εθινγή  ηνπ (26-4-2017)  έσο θαη 31-8-2019,  ηνλ κ. Παπούηογλος 

Νικόλαο (ζύκβνπινο κεηνςεθίαο),  ν νπνίνο  ζπγθέληξσζε  έμη  (6) ςήθνπο. 

 

         Σα πξαθηηθά ηεο εθινγήο δηαβηβάδνληαη  εληόο πέληε  (5) εκεξώλ από ηελ εθινγή 

ζηνλ Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο, ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή ύζηεξα από πξνζθπγή δεκόηε 

ελώπηόλ ηνπ, ε νπνία αζθείηαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξώλ από ηε 

δηελέξγεηα  ηεο εθινγήο, απνθαίλεηαη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην αξγόηεξν αθόηνπ 

παξέιαβε ηα πξαθηηθά, γηα ηε λνκηκόηεηά ηεο εθινγήο. 

 

 

 Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 5/2017 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

  
 ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

       Αριδαία 27-04-2017 
    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

       ΜΠΗΝΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                  ΓΖΜΑΡΥΟ 
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