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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2022 
  

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1.  ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ. 

 
         Σήμερα, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:30 συνεδρίασε δια ζώσης στο 

Δημοτικό Κατάστημα και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της αριθμ. 
643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 653/21-1-

2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και 
αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 
87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε 

δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

       Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, γιατί συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. 1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος  
2. 2. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. μέλος 

3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος 

4. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος 
5. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό μέλος 

6. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος 
7. Δήμητρα Καραμάνη, τακτικό μέλος 

  

       Ο Πρόεδρος και τα μέλη, Μαρία Βλάχου-Κατσάρα και Σωτήριος Μούκας, 

συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα μέλη, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Δημήτριος Γιώγας, 
Ελένη Κίτσου και Δήμητρα Καραμάνη με τηλεδιάσκεψη. 

       Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Κοινοτήτων του Δήμου, εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν την Κοινότητά τους και δεν έλαβε μέρος κανείς στη συνεδρίαση. 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
       Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 

της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να συζητούν το  
θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Εκλογή 
Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής 



Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 παρ. 11 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 4623/2019 και ισχύει καθώς και την εγκύκλιο 

Α.Π.96599/εγκ.932/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην πρώτη Συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έχοντας προηγηθεί η εκλογή των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της, κατά την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία ο Αντιπρόεδρος, μεταξύ των μελών της. Δικαίωμα 
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής». 

          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. 
           Στη συνέχεια, από τον Πρόεδρο προτάθηκε να εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έως την 31-12-2023, το μέλος της και δημοτικός 

σύμβουλος, Δημήτριος Γιώγας. 
     Στη συνέχεια ακολούθησε και φανερή ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι ψήφισαν ονομαστικά.  

     Μετά το πέρας της ως άνω ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, σύμφωνα 
με το οποίο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το μέλος 

της Δημήτριος Γιώγας, συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους επί του συνόλου των ψηφισάντων. 
    Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
    Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 παρ. 11 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 4623/2019 και ισχύει καθώς και την αριθ. πρωτ. 
Α.Π.96599/εγκ.932/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εκλέγει τον Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Έδεσσας, Δημήτριο Γιώγα, ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Έδεσσας, έως την 31-12-2023,  καθώς συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους, δηλαδή την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

                  Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

14:15. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 28/1/2022 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Δημήτριος Γιώγας, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Σωτήριος Μούκας, 

Ελένη Κίτσου, Δήμητρα Καραμάνη 

 

Αποδέκτης προς κοινοποίηση: 
- Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γιώγα 


