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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/14.02.2022   τακτικής,  διά  περιφοράς, συνεδρίασης  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 
 
 Στις  14.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς,  χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών 
μελών και των εισηγητών,  σύμφωνα α)με την αριθ. ΔΙΔΑΔ  /Φ.69 /196 /οικ.705 //17.01.2022 
(ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,  β)την με αριθμ.  2568/09.02.2022    πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Χαρίλαου Γ.Αγαπητού, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.  
 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αγαπητός Χαρίλαος,                 Πρόεδρος Αγγελόπουλος Αριστείδης 

2 Σεγκούνη Χρυσάφω,                      μέλος  

3 Λουπάκος Νικόλαος,                        «         Ο ανωτέρω κλήθηκε νόμιμα                          

4 Γρίβας Ευθύμιος,                               «  

5 Μαντζώρος Ευστάθιος,                    «  

6 Σωτηρόπουλος Σωτήριος,                «  

7 Αναγνωστάκου-Παυλοστάθη Σοφία,   «  

8 Μπάκας Δημήτριος,                         «  

 
Στη συνεδρίαση  φυσική παρουσία  είχε  η κ. Ελένη Λαγγουράνη, υπάλληλος του 

Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης (10:00΄ π.μ.) τα μέλη δήλωσαν 
τηλεφωνικά  και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  προς τον Πρόεδρο   την παρουσία τους 
για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.   
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα οκτώ   (8), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
 
1ο θέμα  
«Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δελφών». 
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Για το ανωτέρω θέμα  ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμος 3852/2010 - ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες 
διατάξεις».  

3. Το Νόμο υπ’ αριθ. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197/12-10-2020), παρ.3 του άρθρου 40, 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την 
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

5. Την Aριθμ. 6155/178618/19-10-2017 (ΦΕΚ B 3698/2017) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας». 

6. Το Νόμο 4876/2021 - ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021, άρθρο 100, «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 
δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

7. Την υπ’ αριθ. 932/96599/ 29-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

8. Την υπ’ αριθ. 3/09-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΛΣΩ9Θ-ΔΞΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Δελφών «Εκλογή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου». 

9. Την υπ’ αριθ. 415/12-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΠΟΩ9Θ-Λ5Δ) Απόφαση Δημάρχου Δελφών 
«Ορισμός Πρόεδρων Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

10.Την υπ’ αριθ. 16/31-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ9ΧΩ9Θ-Ρ22) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Δελφών «Επικαιροποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 

Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικών με το αντικείμενό 

της κατά το άρθρο 65 παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 72 του Ν. 4555/2018» 

 
Και αφού σκέφτηκε ότι: 

 

 Τα οριζόμενα και εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη 
συνεδρίαση, και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, εκλέγουν (άρθρο 75 του 
ν. 3852/2010), με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο.  

 Δικαίωμα ψήφου, στην περίπτωση αυτή, έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής (Άρθρο 
74, παρ. 11 του ν. 3852/2010). 

 Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των 
μελών της αντίστοιχης επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη 
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η 
απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει 
τη 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 (Άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010). 

 Για τον έλεγχο νομιμότητας της εκλογής Αντιπροέδρου των επιτροπών δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών εκλογής των μελών των 
επιτροπών αλλά οι διατάξεις των άρθρων 226 και 227 του ν. 3852/2010. 

 Τέλος, σε περίπτωση λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου, ο οποίος είναι 
Αντιπρόεδρος, διενεργείται νέα εκλογή Αντιπροέδρου, ακόμα και στην περίπτωση 
που Αντιδήμαρχος οριστεί εκ νέου το ίδιο πρόσωπο με νέα θητεία. 

 
Εισηγούμαστε: 

 
Την υποψηφιότητα της Αντιδημάρχου Δελφών, κ. Χρυσάφως Σεγκούνη για την ανάληψη της 
θέσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών. 
 

 

 
 Στη συνέχεια και αφού δεν κατατέθηκε άλλη υποψηφιότητα, τα μέλη της Επιτροπής 
προχώρησαν σε φανερή ψηφοφορία, για την εκλογή του Αντιπροέδρου του Σώματος. 
 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος κ.κ. Χ.Αγαπητός, Ν.Λουπάκος, Ε.Γρίβας, 
Ε.Μαντζώρος, Χρ.Σεγκούνη, Σ.Σωτηρόπουλος, Σ.Αναγνωστάκου, δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν 
την (μοναδική) υποψηφιότητα της Αντιδημάρχου Δελφών κ. Χρυσάφως Σεγκούνη για την 
ανάληψη της θέσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών. 
Ο κ. Δ.Μπάκας ψήφισε «ΠΑΡΟΝ». (άρθρο 74 παρ. 10 Ν.4555/2018) 
 

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έχοντας υπόψη τις αναφερόμενες 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δήλωση των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής: 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
 
 Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την κ.  Χρυσάφω Σεγκούνη,       
Αντιδήμαρχο Δελφών.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  01/14.02.2022                
………………………………………………………………………………………………………….. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ.ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


