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        ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΕΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΗΜΑ  ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  
            ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΘΟ:ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 4/2019 ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ηος  

Δήμος Αλμυπίαρ 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 4/2019 Θέμα 1o: «Εκλογή Ανηιπποέδπος ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ 

Δήμος Αλμυπίαρ.»  
 

 
 
           ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 22 Νοεμβπίος, ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 

Παπαζκεςή θαη ώξα 14.00 μ.μ ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο  ηνπ Δήκνπ, ύζηεξα από 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Δεκάξρνπ, κε αξηζκό 26167/18-11-2019, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο 

ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18(ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 75 ηνπ 

3852/2010).  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

κειώλ ήηαλ παξόληα  επηά (7), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 
1. Μπάηζεο Υξήζηνο -Πξόεδξνο   ΚΑΝΕΝΑ 

2. Γηάληζεο Δεκήηξηνο -Αληηδήκαξρνο    

3. Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο- Αληηδήκαξρνο    

4. Νάλνπ Πνιπμέλε- ηαθηηθό κέινο    

5.  Πξνθνπίδεο Επάγγεινο- ηαθηηθό κέινο    

6.  Αβξακίθαο ηέθαλνο -ηαθηηθό κέινο    

7. Λαδάξνπ Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια -

ηαθηηθό κέινο 

   

 ηελ 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, ελεκέξσζε ηα κέιε σο εμήο: 

            1.  Οη επηηξνπέο ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ 

ηνπο, κε θανεπή τηθοθοπία, ηνλ αληηπξόεδξν. Δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν 

πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο. (παξ.11 άξζξν 74 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 

ηνπ Ν.4555/18 θαη από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4623/19) 

           2. Αληηπξόεδξνο  εθιέγεηαη  όπνηνο  ζπγθεληξώζεη  ηελ απόλςηη πλειοτηθία όισλ ησλ 

κειώλ ηεο αληίζηνηρεο Επηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απόιπηε πιεηνςεθία, ηόηε  ε 

ςεθνθνξία επαναλαμβάνεηαι. Εάλ, θαη πάιη, δελ επηηεπρζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία, ηόηε 

δηεμάγεηαη ηπίηη τηθοθοπία θαη εθιέγεηαη, όπνηνο ιάβεη ηε ζσεηική πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν ηεο θαηά πεξίπησζε νηθείαο Επηηξνπήο. 

(ΤΠ.Ε. εγθ.90/59849/21.08.2019)   

            ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θάιεζε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα. 
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         Τπνςεθηόηεηα έζεζε ε θα. Νάλνπ Πνιπμέλε  ηαθηηθό κέινο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο. 

         Καηόπηλ ν Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. 

         Σελ ππνςεθηόηεηα ηεο θαο.Νάλνπ Πνιπμέλεο, σο Αληηπξνέδξνπ Ε.Π.Ζ. ππέξ ςήθηζαλ επηά 

(7)  κέιε θαηόπηλ θαλεξήο ςεθνθνξίαο. 

Η Επιηποπή Ποόηηηαρ Ζυήρ αθού άκοςζε ηον Ππόεδπο και έλαβε ςπότη: 

        1. Σελ παξ.11 άξζξν 74 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Ν.4555/18     

             θαη από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4623/19. 

        2. Σελ ΤΠ.Ε. εγθ.90/59849/21.08.2019. 

        3. Σελ αξηζκ.177/2019 απόθαζε – πξαθηηθό 14/2019 εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ     

             πκβνπιίνπ Δήκνπ Αικσπίαο,  

        4. Σν απνηέιεζκα ηεο θαλεξήο ςεθνθνξίαο 

θαη θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο , 

-Εκλέγει Ανηιππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ Δήμος Αλμυπίαρ ηην κα. Νάνος 

Πολςξένη δημοηικό ζύμβοςλο πλειοτηθίαρ, η οποία ζςγκένηπυζε επηά (7) τήθοςρ, για 

σπονικό διάζηημα έυρ ηιρ 6-11-2021. 

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

Ειεγθηή Ννκηκόηεηαο (ή ζηνλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο έσο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 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 

λνκηκόηεηα ηεο εθινγήο. 

        . 

                             Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. αξηζκ. 4/2019 

...................................................................................................……………………… 
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

  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 25-11-2019 
    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

          ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 
       ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ 
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