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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 8ης /2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Τεμπών.   

ΘΕΜΑ «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τεμπών». 
 

Στο Μακρυχώρι και στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, σήμερα την 27η 

του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13¨00 μ.μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Τεμπών, μετά από την αριθμ. 7731/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής κ. Ντόντου Γεωργίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν. 4555/2018, (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) και ισχύει,  για την συζήτηση και λήψη 

απόφασης στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 5, ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1. Ντόντος Γεώργιος  Πρόεδρος 

2. Γκανάτσιος Ζήσης 

3. Σίμος Βασίλειος 

4. Μητσογιάννης Νικόλαος 

5. Κοντογιάννης Ιωάννης 

         ΑΠΟΝΤΕΣ:   

1.  Καραναστάσης Αθανάσιος 

        2.  Διψάνας Αχιλλέας 

 

Αν και νόμιμα κληθέντες 

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: 

Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των 

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

περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. (παρ. 11 άρθρο 74 Ν.3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ.1 του 

άρθρου 2 του Ν.4623/19) Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, 

δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και 

εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21.08.2019)  
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Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος, 

διενεργείται νέα εκλογή Αντιπροέδρου, ακόμα και στην περίπτωση που 

Αντιδήμαρχος οριστεί εκ νέου το ίδιο πρόσωπο με νέα θητεία. (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.932/96599/ 29.12.2021)  

Μετά τον νέο ορισμό των αντιδημάρχων, σύμφωνα με την υπ 

αριθμ.1574/2022(ΑΔΑ:60ΚΠΩΗ7-ΤΣΦ) Απόφαση Δημάρχου, καλούμαστε σήμερα, 

με φανερή ψηφοφορία, να προβούμε στην εκλογή του Αντιπροέδρου.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να προβούν στη ανωτέρω διαδικασία, 

προτάθηκε δε ο κ. Σίμος Βασίλειος ως Αντιπρόεδρος και με φανερή ψηφοφορία 

έλαβε πέντε (5) ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο κ. Σίμος Βασίλειος. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 17/2022  

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. 

Ντόντος Γεώργιος.                                                                            
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