
Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής/ Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της  με αριθμό 1ης/2022, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2021, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

40/4-1-2022 πρόσκληση του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 

ψήφους από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου. 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου η νεοεκλεγείσα 

Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο κ. 

Κωνσταντία Ψαθά κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, 

σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή 

των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής / Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί 

υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα 

αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 

Από τα έξι (6) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, δύο ( 2) 

μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος 

τόνισε ότι τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται οι δύο (2) 

Αντιδήμαρχοι οι κ.κ. Δημήτριος Ζαγγίλας και Χρήστος Βορδός και ως 

αναπληρωματικοί αντίστοιχα μέλη οι κ. Κομπόγιαννος Χρήστος και Σιμώνης 

Ιωάννης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, 

όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή: 

η Παράταξη «Ισχυρός Δήμος» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη 

η Παράταξη «Ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο” δικαιούται ένα  (1) εκλεγόμενο μέλος  

η Παράταξη «Συνεργασία Πολιτών Δήμου Πολυγύρου» δικαιούται ένα (1) 

εκλεγόμενο μέλος  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές 

παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση 

των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή 

Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους 

δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που 

επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) 

σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Δήμητσας Παναγιώτης, Παπακωνσταντίνου 

Νικόλαος,  Ματέας Γεώργιος και Αβέρη Μαρία 

ΑΔΑ: ΨΥ6ΔΩΞΜ-ΜΨΓ



Από την παράταξη του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι 

και ονομαστικά οι κ.κ. Τσινάς Αργύριος και Σφυρής Ιωάννης 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 

έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) 

σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Κυργιαφίνης Δημήτριος και Μπεχλιβανάκη Μαρία. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό 

εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 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 «ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ» 

ο υποψήφιος Δήμητσας Παναγιώτης έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους, 

ο υποψήφιος Παπακωνσταντίνου Νικόλαος έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους 

ο υποψήφιος Ματέας Γεώργιος έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους 

η υποψήφια Αβέρη Μαρία έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους 

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, 

οι: 

1. Δήμητσας Παναγιώτης 

2. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος 

Αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 

έλαβαν και κατόπιν κλήρωσης, αποτελούν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί 

σύμβουλοι, ως ακολούθως; 

1. Γεώργιος Ματέας και  

2.  Αβέρη Μαρία  

 

Από την Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» 

Ο υποψήφιος Τσινάς Αργύριος έλαβε πέντε (5) ψήφους,  

ο υποψήφιος Σφυρής Ιωάννης έλαβε μία (1) ψήφο 

 

ΑΔΑ: ΨΥ6ΔΩΞΜ-ΜΨΓ



Συνεπώς την μία έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, 

καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο: 

1. Τσινάς Αργύριος . 

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο ένας (1) ακόμη υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως 

ακολούθως; 

1. Σφυρής Ιωάννης 

Από την Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 

Ο υποψήφιος Κυργιαφίνης Δημήτριος έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,  

η υποψήφια Μαρία Μπεχλιβανάκη έλαβε τρεις (3) ψήφους 

Συνεπώς την μία έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, 

καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο: 

1. Κυργιαφίνης Δημήτριος 

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο ένας (1) ακόμη υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως 

ακολούθως; 

1. Μπεχλιβανάκη Μαρία 

Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

ορισθέντων από τον Δήμαρχο και εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

τη θητεία από 9.1.2022 έως 31.12.2023, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη: 1. Δημήτριος Ζαγγίλας, Αντιδήμαρχος Πολυγύρου, 2. Χρήστος 

Βορδός, Αντιδήμαρχος Πολυγύρου, 3.Δήμητσας Παναγιώτης, 4. Παπακωνσταντίνου 

Νικόλαος, 5. Τσινάς Αργύριος, 6. Κυργιαφίνης Δημήτριος . 

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Κομπόγιαννος Χρήστος, 2. Σιμώνης 

Ιωάννης, 3.Ματέας Γεώργιος, 4. Αβέρη Μαρία, 5.Σφυρής Ιωάννης, 6. Μπεχλιβανάκη 

Μαρία 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές 

παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση 

των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και όρισε 

ως μέλη δύο (2) Αντιδημάρχους, τους κ.κ. Ιωάννη Σιμώνη, Αντιδήμαρχο 

Δ.Ε. Ανθεμούντα, Γεώργιο Ματέα Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ορμύλιας και με 

αναπληρωτές τον κ. Χρήστο Βορδό, Αντιδήμαρχο Πολυγύρου και Δημήτριο 

Ζαγγίλα, Αντιδήμαρχο Πολυγύρου αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε 

τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης 

που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

ΑΔΑ: ΨΥ6ΔΩΞΜ-ΜΨΓ



 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) 

σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Κομπόγιαννος Χρήστος, Καμαργιώτου Τζηρίτη 

Άννα, Γκογκούση Μαρία και Καραφουλίδης Αναστάσιος 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» έθεσαν 

υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύο (2) 

σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Σφυρής Ιωάννης και Τσινάς Αργύριος 

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 

έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύο (2) 

σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Καλλιμάνης Γεώργιος και Γιάννος Αναστάσιος. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (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 «ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ» 

ο υποψήφιος Κομπόγιαννος Χρήστος έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους, 

η υποψήφια Καμαργιώτου Τζηρίτη Άννα έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους 

η υποψήφια Γκογκούση Μαρία έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους 

ο υποψήφιος Καραφουλίδης Αναστάσιος έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους 

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, 

οι: 

1. Κομπόγιαννος Χρήστος 

2. Καμαργιώτου Τζηρίτη Άννα  

Αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 

έλαβαν και κατόπιν κλήρωσης, αποτελούν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί 

σύμβουλοι, ως ακολούθως; 

1. Γκογκούση Μαρία και  

2.  Καραφουλίδης Αναστάσιος 

Από την Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» 

ο υποψήφιος Ιωάννης Σφυρής έλαβε πέντε (5) ψήφους,  

Ο υποψήφιος Τσινάς Αργύριος έλαβε μία (1) ψήφο 

ΑΔΑ: ΨΥ6ΔΩΞΜ-ΜΨΓ



Συνεπώς την μία έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, 

καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο: 

1. Σφυρής Ιωάννης  

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο ένας (1) ακόμη υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως 

ακολούθως; 

1. Τσινάς Αργύριος 

Από την Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 

Ο υποψήφιος Καλλιμάνης Γεώργιος έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,  

ο υποψήφιος Γιάννος Αναστάσιος έλαβε τρεις (3) ψήφους 

Συνεπώς την μία έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, 

καταλαμβάνει, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο: 

1. Καλλιμάνης Γεώργιος 

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβε ο ένας (1) ακόμη υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως 

ακολούθως; 

1. Γιάννος Αναστάσιος 

Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 9.1.2022 έως 

31.12.2023, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη: 1. Ματέας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ορμύλιας, 2. Σιμώνης 

Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ανθεμούντα, 3.Κομπόγιαννος Χρήστος,4. 

Καμαργιώτου Τζηρίτη Άννα, 5. Σφυρής Ιωάννης, 6. Καλλιμάνης Γεώργιος . 

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Βορδός Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. 

Πολυγύρου, 2. Δημήτριος Ζαγγίλας,3. Γκογκούση Μαρία, 4 Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, 6. Λαφαζάνης Βασίλειος 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 14.30 μ.μ. . 

Η Πρόεδρος 

 

Μαρία  Σαράντη 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΥ6ΔΩΞΜ-ΜΨΓ
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