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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 9ης/ 7-9-2014
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικών και
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017).

Στην Αγιά, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμ.πρωτ. 11781/3-9-2014 γραπτή
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους, κ. Λέτσιου Βασίλειου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 και
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4279/2014.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Λέτσιος Βασίλειος, Προεδρεύων
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Αργυρούλης Ιωάννης
6. Βατζιάς Αντίγονος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Ζιούλη Αναστασία
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κασίδας Ιωάννης
12. Κούκας Γεώργιος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Μπεϊνάς Αντώνιος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σιμούλης Θωμάς
21. Σκαρκάλης Χρήστος
22. Σμυρλής Βασίλειος
23. Σουλιώτης Θεόδωρος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27. Γιάνναρος Γεώργιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης.
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Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Λέτσιος Βασίλειος, ανέθεσε τα καθήκοντα
του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στο δημοτικό υπάλληλο κ. Ιωάννη
Μπουρνάκα και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο:

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικών και
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017).

Ο προεδρεύων κ. Βασίλειος Λέτσιος, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή
των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη
(1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειονοψηφήσαντα
συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο
Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη
του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της
δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος
μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και
τα μέλη της άλλης παράταξης της μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο Γραμματέα
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή
Συσπείρωση Αγιάς», κ. Ιωάννης Κασίδας, δήλωσε ότι: «Εμείς έχουμε μια λογική, με
βάση το Νόμο, να αποδοκιμάζουμε τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου για το λόγο
ότι: ουσιαστικά αρμόδιος για τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι αποκλειστικά ο
Πρόεδρος του Σώματος. Οι άλλες θέσεις του Προεδρείου είναι απλά διακοσμητικές.
Άρα λοιπόν δεν συμμετέχουμε και δεν νομιμοποιούμε τη διαδικασία γιατί είναι
βαθύτατα αντιδημοκρατική, το ίδιο και οι διαχωρισμοί που γίνονται στον τρόπο
εκλογής. Γι’ αυτό δεν προτείνουμε κανέναν για το Προεδρείο και ψηφίζουμε “Λευκό”».
Μετά την τοποθέτηση του κ. Κασίδα ο Προεδρεύων κάλεσε όλους τους Συμβούλους
της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να εκλέξουν και τον υποψήφιο Γραμματέα
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνεχίζοντας ο Προεδρεύων ενημέρωσε το Σώμα ότι υποψήφιοι από τις παρατάξεις,
θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη
αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ
των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
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Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της
πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος
ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Αργυρούλης,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Αναστασίου και
υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Κούκας από την παράταξη της πλειοψηφίας
αφού η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας δεν πρότεινε υποψήφιο.
Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή
των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν
επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε
περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον
Πρόεδρο.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους είκοσι έξι (26) παρόντες δημοτικούς Συμβούλους να
ψηφίσουν για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες ψηφοφορίες και μετά την αποσφραγίσει τον
φακέλων, για την εκλογή του Προέδρου, καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα
Σύμβουλο, εικοσιτέσσερις (24) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ.
Ιωάννη Αργυρούλη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης, μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων, για την εκλογή του Αντιπροέδρου,
καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, εικοσιτέσσερις (24) σταυροί
προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Αναστασίου, που αποτελούν
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων, για την εκλογή του Γραμματέα,
καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, εικοσιτέσσερις (24) σταυροί
προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Γεώργιο Κούκα, που αποτελούν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Σ’ όλες τις διενεργηθείσες ψηφοφορίες βρέθηκαν δύο (2) λευκά ψηφοδέλτια.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο
Σώμα από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι: εκλέχθηκαν στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, για δυόμιση χρόνια (1.9.2014 - 5.3.2017), οι εξής:
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Αργυρούλης,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Αναστασίου, και
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Κούκας.
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς
Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Αργυρούλης, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα
στον δημοτικό υπάλληλο κ. Ιωάννη Μπουρνάκα κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί
στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
/ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δυόμιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων
δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης
πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το
σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους
Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην
εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που
προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ'
αυτή (δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως
αναπληρωματικά μέλη), με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή
ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια
περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της μειοψηφίας.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την
ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ :
Καλαγιάς Γρηγόρης
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ:
Αναστασίου Ιωάννης
Μπεϊνάς Αντώνιος
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και
στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική
ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους
δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε
οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της
Οικονομικής Επιτροπής.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ:
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Ζιούλη Αναστασία
Μάρκου Σωτήριος
Ριζούλης Στέφανος
Σμυρλής Βασίλειος
και για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ:
Γιαννουλέα Χριστίνα
Κούκας Γεώργιος
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν και τα είκοσι πέντε (26)
παρόντα μέλη, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι όλοι οι υποψήφιοι συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ:
1. Ζιούλη Αναστασία που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
2. Καλαγιάς Γρηγόρης που συγκέντρωσε 22 ψήφους,
3. Μάρκου Σωτήριος που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
4. Ριζούλης Στέφανος που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
5. Σμυρλής Βασίλειος που συγκέντρωσε 16 ψήφους, και
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος που συγκέντρωσε 22 ψήφους,
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της
μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και των τριών μελών της
πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν και τα είκοσι πέντε (26)
παρόντα μέλη, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι όλοι οι υποψήφιοι συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ :
1. Αναστασίου Ιωάννης που συγκέντρωσε 22 ψήφους,
2. Γιαννουλέα Χριστίνα που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
3. Κούκας Γεώργιος που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
4. Μπεϊνάς Αντώνιος που συγκέντρωσε 22 ψήφους,
5. Σουλιώτης Θεόδωρος που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
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Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2014 έως
5.3.2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
1. Ζιούλη Αναστασία που συγκέντρωσε 16 ψήφους
2. Καλαγιάς Γρηγόρης που συγκέντρωσε 22 ψήφους
3. Μάρκου Σωτήριος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
4. Ριζούλης Στέφανος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
5. Σμυρλής Βασίλειος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος που συγκέντρωσε 22 ψήφους
Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
1. Αναστασίου Ιωάννης που συγκέντρωσε 22 ψήφους
2. Γιαννουλέα Χριστίνα που συγκέντρωσε 16 ψήφους
3. Κούκας Γεώργιος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
4. Μπεϊνάς Αντώνιος που συγκέντρωσε 22 ψήφους
5. Σουλιώτης Θεόδωρος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
Μετά την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών
και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δυόμιση έτη
(1.9.2014- 5.3.2017), με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε παραπάνω:
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων
δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης
πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το
σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους
Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην
εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που
προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ'
αυτή (δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως
αναπληρωματικά μέλη), με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή
ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια
περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της μειοψηφίας.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την
ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ :
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σιμούλης Θωμάς
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β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ:
Αράπης Χρήστος
Μασούρας Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και
στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους
υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία,
προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση
ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ:
Αγγελακόπουλος Ρίζος
Γιαννουλέα Χριστίνα
Σουλιώτης Θεόδωρος
Τσιώνης Αστέριος
και για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ:
Μπάτσικας Βασίλειος
Σκαρκάλης Χρήστος
Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τεσσάρων (4) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν και τα είκοσι πέντε (26)
παρόντα μέλη, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι όλοι οι υποψήφιοι συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ :
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος που συγκέντρωσε 18 ψήφους,
2. Γιαννουλέα Χριστίνα που συγκέντρωσε 17 ψήφους,
3. Ολύμπιος Αθανάσιος που συγκέντρωσε 23 ψήφους,
4. Σιμούλης Θωμάς που συγκέντρωσε 23 ψήφους,
5. Σουλιώτης Θεόδωρος που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
6. Τσιώνης Αστέριος που συγκέντρωσε 17 ψήφους,
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της
μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της
πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν και τα είκοσι πέντε (26)
παρόντα μέλη, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι όλοι οι υποψήφιοι συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ :
1. Αράπης Χρήστος που συγκέντρωσε 23 ψήφους,
2. Μασούρας Γεώργιος που συγκέντρωσε 23 ψήφους,
3. Μπάτσικας Βασίλειος που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
4. Σκαρκάλης Χρήστος που συγκέντρωσε 17 ψήφους,
5. Τριανταφύλλου Ευθύμιος που συγκέντρωσε 16 ψήφους,
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2014 έως
5.3.2017 ως εξής:
Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος που συγκέντρωσε 18 ψήφους
2. Γιαννουλέα Χριστίνα που συγκέντρωσε 17 ψήφους
3. Ολύμπιος Αθανάσιος που συγκέντρωσε 23 ψήφους
4. Σιμούλης Θωμάς που συγκέντρωσε 23 ψήφους
5. Σουλιώτης Θεόδωρος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
6. Τσιώνης Αστέριος που συγκέντρωσε 17 ψήφους
Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1. Αράπης Χρήστος που συγκέντρωσε 23 ψήφους
2. Μασούρας Γεώργιος που συγκέντρωσε 23 ψήφους
3. Μπάτσικας Βασίλειος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
4. Σκαρκάλης Χρήστος που συγκέντρωσε 17 ψήφους
5. Τριανταφύλλου Ευθύμιος που συγκέντρωσε 16 ψήφους
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 64 και την παρ. 5 του άρθρου 74 του
Ν.3852/2010 τα πρακτικά των παραπάνω εκλογών διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στη Γενική Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 142/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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