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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της 6ης /2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
Δήμου Τεμπών.   

ΘΕΜΑ «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τεμπών». 
 

          Στο Μακρυχώρι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, η οποία συγκροτήθηκε 

με την αριθμ.116/08-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών 

και μετά από την αριθμ. Πρωτ. 6612/19-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής κ. Νικολάου Γεωργίου, η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 6, ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
6.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
         ΑΠΟΝΤΕΣ:   
1. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή 

Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης εισάγοντας το( 1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

ΘΕΜΑ (1ο ) «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τεμπών»  

Εισηγούμενος το θέμα ο πρόεδρος αναφέρει : 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται 

από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) 

ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) 

μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη. Μετά την εκλογή των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο που 

πραγματοποιήθηκε στις 8-9-2019, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ 6 
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του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ 11 του  Ν. 4623/2019 η  

επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών 

τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση 

αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.  

Στη συνέχεια προτείνει ως αντιπρόεδρο της επιτροπής τον κ. Ντόντο Γεώργιο και 

καλεί τα μέλη με φανερή ψηφοφορία  να προβούν στην ανωτέρω διαδικασία.  

Κατά την ψηφοφορία ο κ. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  έλαβε έξι (6) ψήφους και 

σύμφωνα με το αποτέλεσμα ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής ο κ. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 6/2019  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                   Τα μέλη 

Πιστό αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

Νικολάου Γεώργιος.                                                                            
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