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Εκλογή Αντιπροέδρου  

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22η Σεπτεμβρίου 2014, 
ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. 
Δράμας, μετά από την 49482/17-09-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, 
Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της 
Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). Απουσία του Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η 
εκλογή αντιπροέδρου, προήδρευσε ο πλειοψηφίσας σύμβουλος κ. Σιδηρόπουλος 
Δημήτριος. 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, 
βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
2. Ρεμόντης Σταμάτιος 
3. Τερζής Ανέστης 
4. Τσεπίλης Γεώργιος 
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Καλφόπουλος Ευάγγελος 
7. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2) Μωϋσιάδης Αριστείδης 

 

Με την παρουσία και της Αναστασίας Αϊναλόγλου, υπαλλήλου του Δήμου 
Δράμας, γραμματέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο πλειοψηφίσας κ. 
Σιδηρόπουλος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, για συζήτηση  και 
λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 
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Ο κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος ως πλειοψηφίσας, εισάγοντας το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 73 του 
Ν.3852/10 και της εγκυκλίου 43/2014, τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην 
πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή 

ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα 
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. 

Με βάση τα παραπάνω, καλεί τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της 
μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. 

Υποψηφιότητα έθεσε ο κ. Ηλιόπουλος Στέργιος, σύμβουλος της μειοψηφίας, με 
την παράταξη «Αυτοδιοίκηση Πολιτών». 

Στη συνέχεια ο πλειοψηφίσας καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν με 
φανερή ψηφοφορία. 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή, ο κ. 
Σιδηρόπουλος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από τα οποία προκύπτει 
ότι ο μοναδικός υποψήφιος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος, έλαβε 7 ψήφους. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προεδρεύοντος, την παρ.6 του άρθρου 73 του 
Ν.3852/10, την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από το σύνολο της μειοψηφίας 
 

 Εκλέγει ως αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τον  κ. Ηλιόπουλο 
Στέργιο, ο οποίος συγκέντρωσε 7 ψήφους. 
 
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον  
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή 
δημότη ενώπιο του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το 
αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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