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                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    
Από ηο πρακηικό  ηης 1ης / 26.01.2023  ζσνεδρίαζης 

ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 
ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:    01/2023 

ΘΔΜΑ 1ο :   Περί ανηικαηάζηαζης παραιηηθένηος μέλοσς ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας 

Εωής. 

  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26η   ηνπ κελόο Ηανοσαρίοσ  ηνπ έηνπο 

2023 εκέξα Πέμπηη  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ΔΘΤΑΘΤΖ ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 512/25.01.2023  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ 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. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Π. Εσήο εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα παξαπεκθζνύλ γηα ιήςε απόθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ελόςεη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 30εο Ηαλνπαξίνπ 2023, θαζώο θαη γηα ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 
 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηοσ Ν.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα 

ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγκρίνει ηην έκηακηη καηεπείγοσζα ζσνεδρίαζη ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξώην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελεκέξσζε ηα κέιε 

όηη ην ηαθηηθό κέινο θνο Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο, δήισζε παξαίηεζε από ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνύινπ, γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο, νπόηε θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο. 

   ύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία : «Οι θέζειρ ηυν ηακηικών μελών ηηρ κάθε παπάηαξηρ πος 

παπαμείνοςν κενέρ καηά ηη διάπκεια ηηρ διεηούρ θηηείαρ ηυν Επιηποπών καηαλαμβάνονηαι από ηα 

ΑΔΑ: Ψ9ΧΒΩ9Π-Λ54



αναπληπυμαηικά ηοςρ μέλη, όπυρ αςηά αναδείσθηκαν καηά ζειπά εκλογήρ ηοςρ από ηο ίδιο 

τηθοδέληιο από ηο οποίο αναδείσθηκαν και ηα ηακηικά μέλη. (ΤΠ.Δ. εγθ.90/59849/21.08.2019). 

Τα εκλεγμένα μέλη των Επιτροπών ςποβάλοςν ηην παπαίηηζή ηοςρ ζηο Δημοηικό Σςμβούλιο, πος 

ηα εξέλεξε και η παπαίηηζη γίνεηαι οπιζηική ηην επόμενη ηηρ καηάθεζήρ ηηρ ζηο ππυηόκολλο ηηρ 

οικείαρ ςπηπεζίαρ. Ππορ διαζθάλιζη ηηρ αππόζκοπηηρ ζςνέσιζηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηυν Επιηποπών, ηο 

εκλεγμένο μέλορ πος παπαιηείηαι οθείλει να κοινοποιήζει ηην παπαίηηζή ηος και ζηον Ππόεδπο ηηρ 

Επιηποπήρ, πποκειμένος ο ηελεςηαίορ να γνυζηοποιήζει, με Ππάξη ηος, ζηο μέλορ πος ηο 

αναπληπώνει όηι καθίζηαηαι ηακηικό μέλορ ηηρ Επιηποπήρ. (ΤΠ.Δ. εγθ.90/59849/21.08.2019) (ΤΠ.Δ. 

εγθ.932/96599/ 29.12.2021). 

 

Καηόπηλ ηωλ αλωηέρω ο Πρόεδρος ελεκερώλεη ηα κέιε όηη ζύκθωλα θαη κε ηελ αρηζ. 3/2022 

Απόθαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ, ηελ ζέζε ηοσ θοσ Γθαηδογηάλλε Δεκήηρηοσ θαηαιακβάλεη ο θ. 

Ρόδος Νηθόιαος. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ  θαη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Λ. 3852/2010 θαη 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Ανηικαθιζηά  ηνλ θ. Γθαηδνγηάλλε Γεκήηξην, ιόγσ παξαίηεζεο ηνπ από ην αμίσκα ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνύινπ,  κε ηνλ θ. Ρόδν Ληθόιαν, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 3/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ν νπνίνο θαζίζηαηαη ηαθηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 1/2023 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
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