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   ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                
   ∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το 22o πρακτικό της 01-09-2019 ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. 

 
Απόφαση αριθµ.  182/2019                                     
 
ΘΕΜΑ: «Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου» 
 
      Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 01 του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2019, ηµέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 π.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική  συνεδρίαση, η οποία 
συγκλήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 8471 πρόσκληση του Συµβούλου του Συνδυασµού του ∆ηµάρχου που 
έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ. Τσιµπανλιώτη Ευάγγελου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του ν. 
4555/2018, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του ν. 
4555/2018 . 
        Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλου, διαπιστώθηκε από τον 
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο κ. Γεωργιάδη Λεωνίδα, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε 
σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν παρόντα τα 26 µέλη και ονοµαστικά οι: 
  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
1. Μπιλιακάκης Παρασκευάς                            
2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος   
3. Θεοδοσίου Στυλιανή 
4. Γιαγτζίδης Παναγιώτης 
5. Γεωργιάδης Λεωνίδας 
6. ∆ελήµπαλτα Βασιλική 
7. Τοκαµάνης Χρήστος 
8. Κυπαρισσούδης Πασχάλης 
9.Τσολακίδης Παρασκευάς 
10.Σιαλάκης Αθανάσιος 
11.Τσιλίκας Σίµος 
12.Χατζηανδρέου Παναγιώτης 
13.Μανάκα Μαρία 
14.Αραµπατζή Λεονιά 
15.Τολίδης Νικόλαος 
16.∆ουλάκη Χρυσωάννα 
17.Πατσουρίδης Παρασκευάς 
18.Αδαµάκης Πασχάλης 
19.Σταµπολίδου Βασιλική 
20.Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος 
21.Ζαφειροπούλου Χρυσή 
22.Τζιβάρας Γεώργιος 

  23.∆ηµητρίου Κωνσταντίνος 
  24.Γατίδης Αθανάσιος 
  25.Σίµογλου Αθανάσιος 
  26.Σκίνδρης Θεόδωρος 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
  1.Σαρσάκης Ιωάννης 
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού 
ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στην ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών και Οικονοµικών κ. 
∆ούλιογλου Βικτωρία, κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών 
και αναπληρωµατικών µελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της 
τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 1 9.2019 έως 6.11.2021. 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά (4) τακτικά µέλη, ενώ 
οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίµησης τα 
αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, 
στην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 
η Παράταξη  ΑΠ΄ ΤΗΝ ΑΡΧΗ δικαιούται (1) εκλεγόµενα µέλη  
η Παράταξη ∆ΥΝΑΜΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ δικαιούται (2) εκλεγόµενα µέλη  
η Παράταξη ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δικαιούται (1) εκλεγόµενα µέλη 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε τις δηµοτικές παρατάξεις να 
καταρτίσουν ψηφοδέλτια µε τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που 
δικαιούνται στην  Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 
Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους να επιλέξουν µυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυµεί ο κάθε ένας, σε 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο. 
Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της παράταξης ΑΠ΄ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  έθεσαν υποψηφιότητα για 
εκλεγόµενα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. 
Γιαγτζίδης Παναγιώτης και ∆ελήµπαλτα Βασιλική. 
Από την παράταξη του συνδυασµού ∆ΥΝΑΜΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έθεσαν υποψηφιότητα για 
εκλεγόµενα µέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (4) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. 
Αραµπατζή Λεµονιά, Μανάκα Μαρία, Τσιλίκας Σίµος και Χατζηανδρέου Παναγιώτης. 
Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της παράταξης ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2) σύµβουλοι και 
ονοµαστικά οι κ.κ. Αδαµάκης Πασχάλης και Ζαφειροπούλου Χρύσα. 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (4) τακτικών µελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ίσο µε το συνολικό αριθµό 
εκλεγόµενων µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ψηφοδέλτια στα οποία σηµειώθηκαν 
περισσότεροι σταυροί προτίµησης από τους προβλεπόµενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη. 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα: 
 
Από την Παράταξη ΑΠ΄ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  , 
ο υποψήφιος Γιαγτζίδης Παναγιώτης έλαβε (8) ψήφους, 
η υποψήφια ∆ελήµπαλτα Βασιλική έλαβε (1) ψήφο  
Συνεπώς την 1 έδρα της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό µέλος, καταλαµβάνει, κατά 
σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν, ο: 
1. Γιαγτζίδης Παναγιώτης (Τακτικό µέλος)  
Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που 
έλαβαν οι υπόλοιποι  υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, ως ακολούθως; 
1. ∆ελήµπαλτα Βασιλική (Αναπληρωµατικό µέλος) 
 
Από την Παράταξη ∆ΥΝΑΜΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, 
ο υποψήφιος Τσιλίκας Σίµος έλαβε (12) ψήφους 
η υποψήφια Μανάκα Μαρία  έλαβε (11) ψήφους   
η υποψήφια Αραµπατζή Λεµονιά έλαβε (10) ψήφους, 
ο υποψήφιος Χατζηανδρέου Παναγιώτης έλαβε (9) ψήφους 
Συνεπώς τις 2 έδρες της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά µέλη, καταλαµβάνουν, κατά 
σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν, οι: 
1.Τσιλίκας Σίµος (Τακτικό µέλος)  
2. Μανάκα Μαρία (Τακτικό µέλος)  
Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που 
έλαβαν οι υπόλοιποι   υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, ως ακολούθως; 
1. Αραµπατζή Λεµονιά (Αναπληρωµατικό µέλος) 
2. Χατζηανδρέου Παναγιώτης (Αναπληρωµατικό µέλος) 
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Από την Παράταξη ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
η υποψήφια Ζαφειροπούλου Χρύσα έλαβε (5) ψήφους 
ο υποψήφιος Αδαµάκης Πασχάλης έλαβε (4) ψήφους  
Συνεπώς την 1 έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό µέλος, καταλαµβάνει, κατά 
σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν, η: 
1. Ζαφειροπούλου Χρύσα (Τακτικό µέλος)  
Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που 
έλαβαν οι υπόλοιποι  υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, ως ακολούθως; 
1. Αδαµάκης Πασχάλης (Αναπληρωµατικό µέλος) 
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα των εκλεγέντων 
µελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής: 
 
Τακτικά Μέλη:  
1.Γιαγτζίδης Παναγιώτης 
2.Τσιλίκας Σίµος 
3.Μανάκα Μαρία  
4.Ζαφειροπούλου Χρύσα 

 
Αναπληρωµατικά Μέλη:  
1.∆ελήµπαλτα Βασιλική 
2.Αραµπατζή Λεµονιά 
3.Χατζηανδρέου Παναγιώτης    
4.Αδαµάκης Πασχάλης 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 182/2019 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής: 
            Ο Προεδρεύων                  Ο ∆ήµαρχος                  Τα   Μέλη  
                        Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν             υ π ο γ ρ α φ έ ς  
 
Σωστό απόσπασµα 
∆ιδυµότειχο 02 – 09 – 2019 
  Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ 
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