
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

Αρ. Απόφασης: 1/2022 

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19 του μήνα Ιανουαρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:30 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση διά ζώσης και με 

τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Στυλίδας ύστερα από την αριθμ.: 350– 

14/01/2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

   3) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

   4) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

   5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο  κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση που έχει ως εξής: 

 

ΑΔΑ: ΩΥΛΔΩ1Ζ-ΠΩΝ



 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.  

Μετά την λήξη της θητείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία ήταν για την 

περίοδο από 08/09/2019 έως 08/01/2022, τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων μελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θητεία από 04/11/2021 έως 30/11/2022, και την εκλογή 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θητείας από 

09/01/2022 μέχρι την 31/12/2023, προκύπτει η ανάγκη εκλογής νέου αντιπροέδρου 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.  

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να θέσουν 

υποψηφιότητα 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή, η Πρόεδρος ανέγνωσε τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Αλεξίου Χρήστος (σύμβουλος πλειοψηφίας) έλαβε πέντε (5) ψήφους  

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναδείχθηκε ο Αλεξίου 

Χρήστος. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση της προέδρου,  

    τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο , 

    την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Αλεξίου Χρήστο                                         

ο οποίος συγκέντρωσε  πέντε (5) ψήφους. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΛΔΩ1Ζ-ΠΩΝ



Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: ΩΥΛΔΩ1Ζ-ΠΩΝ
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