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Από ηο πρακηικό  ηης 1ης / 21-01-2022  ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:    1 /2022 

ΘΔΜΑ 1ο :   Δκλογή Ανηιπροέδροσ Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής . 

 

  Σηο Εεσγολαηιό και ζηο δημοηικό καηάζηημα ζήμερα ηην 21η Ιανοσαρίοσ 2022,  ημέρα 

Παραζκεσή  και ώρα 11:00 ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαθπξηάθνπ Αλλίβα, ύζηεξα από ηελ ππ’αξηζ. 

291/17.01.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε 

ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ 

παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

Θέμα 1ο  :  Δκλογή Ανηιπροέδροσ Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής . 

 

   Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κεηά ηελ εθινγή ησλ 

κειώλ, δπλάκεη ηεο ππ’αξηζ. 364/2021 [ΑΓΑ: ΦΥΘΒΧ9Π-ΘΧΒ] απόθαζεο Γεκάξρνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

ππ’αξηζ. 3/2022 [ΑΓΑ: 6ΓΓ3Χ9Π-ΙΘ5] απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα ε 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, απνηεινύκελε από ηνπο αλσηέξσ. 

  ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ.11 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4555/2018 θαη από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4623/2019…. «Οη 

επηηξνπέο ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπο εθιέγνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο, κε θαλεξή 

ςεθνθνξία ηνλ Αληηπξόεδξν. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο».  

  Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην αμίσκα 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ. 

  Κνλαδηθόο ππνςήθηνο γηα ηελ εθινγή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, πξνέθπςε ν 

δεκνηηθόο ζύκβνπινο & Αληηδήκαξρνο θ. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο.             

ΑΔΑ: Ω5ΚΑΩ9Π-ΩΑΒ



  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε μερσξηζηά ηα παξόληα κέιε λα ςεθίζνπλ γηα ηελ εθινγή ηνπο σο άλσ 

ππνςεθίνπ, ζηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη κεηά από ηε θαλεξή ςεθνθνξία πξνέθπςε 

  Ο θ. Σξηαληαθύιινπ πήξε πέληε (5) ςήθνπο . 

πλεπώο Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ζεηεία έσο 31.12.2023, εθιέγεηαη ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο & Αληηδήκαξρνο θ. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξην αθνύ έιαβε πέληε (5) ςήθνπο ,  πνπ απνηεινύλ 

ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4555/2018 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4623/2019 

- Σελ αξηζ. 364/2021 [ΑΓΑ: ΦΥΘΒΧ9Π-ΘΧΒ] απόθαζε Γεκάξρνπ 

- Σελ αξηζ. 3/2022 [ΑΓΑ: 6ΓΓ3Χ9Π-ΙΘ5]  απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

- Σν απνηέιεζκα ηεο θαλεξήο ςεθνθνξίαο 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

   Δθιέγεη Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο έσο 31.12.2023 ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ 

2019-2023, ην Γεκνηηθό ύκβνπιν & Αληηδήκαξρν θ. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξην, ν νπνίνο 

ζπγθέληξσζε πέληε (5) ςήθνπο, πνπ απνηεινύλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ. 

 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  1/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                             Τπνγξαθέο   

 

              
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

ΑΔΑ: Ω5ΚΑΩ9Π-ΩΑΒ
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