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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

Περίληψη 

«Ορισμός Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα 

από 09/01/2022 έως 31/12/2023». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός 

Ιανουαρίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 12.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

335/17-01-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-

2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  

   

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  τις διατάξεις 

της παρ. 11 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 

του Ν.4623/2019, σύμφωνα με τις οποίες  ορίζεται ότι: «Οι επιτροπές στην πρώτη 

συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή 
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ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο 

πρόεδρος της επιτροπής». 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 932/96599/29-12-2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη 

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

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

πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και 

εκλέγεται, όποιος λάβει την σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής, όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Αντιπροέδρου, προεδρεύει το μέλος της επιτροπής το οποίο κατά τη διαδικασία 

εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες κατά σειρά ψήφους.  

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους που ενδιαφέρονται να 

θέσουν υποψηφιότητα. 

 Υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου έθεσε ο κος Καραμπακάλης 

Δημήτριος του Γεωργίου.  

       Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία. 

Παρόντες: επτά (7) 

Ψήφισαν: επτά (7)  

Έλαβε: ψήφους επτά (7) (επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Επιτροπής). 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4623/2019. 

2. Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας 

3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας  

 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κο Καραμπακάλη 

Δημήτριο ο οποίος έλαβε  επτά  (7) ψήφους. 

για τη δημοτική περίοδο από 09/01/2022 έως 31/12/2023 και μέχρι την λήξη της 

θητείας του ως Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/17-01-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

      (υπογραφή)      (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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