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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στον  Πολύγυρο,  σήμερα  έξι  (6)  του  μηνός  Ιανουαρίου,  του  έτους  2013,  ημέρα 

Κυριακή  και  ώρα 19:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου συνήλθε  σε  ειδική  δημόσια 
συνεδρίαση στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου,  ύστερα 
από την  με  Αριθμό  Πρωτ.  26331  /14.12.2012 έγγραφη  πρόσκληση  του  συμβούλου  του 
επιτυχόντος  συνδυασμού  που  έχει  εκλεγεί  με  τις  περισσότερες  ψήφους  κ.  Δημητρίου 
Ζαγγίλα του Λεωνίδα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος  και  του  Δημάρχου  κ.  Αστέριου  Ζωγράφου,  διαπιστώθηκε  από  τον 
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο,  πως υπήρχε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε 
(25) μέλη και ονομαστικά οι:
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        

Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο
1 Ζαγγίλας Δημήτριος Λεωνίδας
2 Γκλάβας Γεώργιος Δημητρίου
3 Βορδός Χρήστος Κωνσταντίνου
4 Κυριάκου Ιφιγένεια Σταύρου
5 Λιόντας Γεώργιος Στάμου
6 Σαράντη Μαρία Αργυρίου
7 Ζούνη Στέλλα Χριστοφόρου
8 Πύρρος Ιωάννης Ζαφειρίου
9 Πλιάκος Αστέριος Δημητρίου
10 Λακρός Αλέξανδρος Δούκα
11 Σοφοτάσιος Χρήστος Ευάγγελου
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο Αστέριου
13 Κοντογιώργης Δημήτριος Χρήστου
14 Δήμητσας Δημήτριος Χρήστου
15 Δημητριάδης Χρήστος Αγαπητού
16 Χλιούμης Ανδρέας Σαραφιανού
17 Μπογδάνος Κων/νος Νικολάου
18 Ευαγγελινός Δημήτριος Γεώργιος
19 Σιμώνης Ιωάννης Νικολάου
20 Λαφαζάνης Βασίλειος Γεώργιος
21 Σταμούδης Ελευθέριος Δημητρίου
22 Καπλάνης Θωμάς Πέτρος
23 Γκολόης Γεώργιος Χρήστος
24 Αβέρης Αθανάσιος Αστέριου
25 Παρθενιώτης Νικόλαος Γεώργιος



ΑΠΟΝΤΕΣ

Α/Α Επίθετο Όνομα Πατρώνυμο
1 Μπάτσιος Αστέριος Γεώργιος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος Φαίδων
 
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα 

του  Συμβουλίου  στην  Δημοτική  Υπάλληλο  κ.  Πραβίτα  Γ.  Μαρία και  ανέφερε  ότι: 
«σύμφωνα με  την  παρ.3  άρθρο 64  Ν.3852/2010 την  πρώτη  Κυριακή  του Ιανουαρίου  το 
δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται,  ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος 
συνδυασμού που έχει  εκλεγεί  με τις  περισσότερες ψήφους και,  σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου  που  είναι  γραμμένος  πρώτος  κατά  σειρά  στην  απόφαση  του  δικαστηρίου.  Στη 
συνεδρίαση αυτή,  στην οποία προεδρεύει  ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο,  το 
σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον 
γραμματέα  του.  Ο  πρόεδρος  προτείνεται  από  τον  πλειοψηφήσαντα  συνδυασμό,  ο 
αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις 
λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την 
παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού 
γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου».

Στη  συνέχεια  κάλεσε,  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  Ν.3852/2010,  τον 
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η 
ψηφοφορία  για  δεύτερη  φορά  και  αν  πάλι  δεν  επιτευχθεί  η  εκλογή  με  την  απόλυτη 
πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων 
υποψηφίων,  προκειμένου  να  εκλεγεί  ο  υποψήφιος  ο  οποίος  συγκεντρώνει  τη  σχετική 
πλειοψηφία  των  παρόντων.  Σε  περίπτωση ισοψηφίας  θα  διενεργηθεί  κλήρωση την  οποία 
διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος.

Κατά  τον  ίδιο  τρόπο  και  με  την  ίδια  διαδικασία  κάλεσε  τους  συμβούλους  της 
μείζονος  μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  εκλέξουν  τον  υποψήφιο  για  το 
αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και το σύνολο των συμβούλων των 
λοιπών  δημοτικών  παρατάξεων  της  μειοψηφίας   να  εκλέξουν  τον  υποψήφιο  για  το 
αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευκρίνισε  ότι  σε  περίπτωση  που  η  μείζονα  μειοψηφία  δεν  υποδείξει  υποψήφιο 
αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από 
την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την 
πλειοψηφία.
 Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι 
για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου να προβούν,  με μυστική ψηφοφορία,  στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου 
και  Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  περίοδο  2013-  31η  Αυγούστου  2014, 
ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους 
που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία.

Ειδικότερα  ενημέρωσε  ότι  για  το  αξίωμα  του  Προέδρου  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου από  τον  πλειοψηφήσαντα  συνδυασμό  αναδείχθηκε  ο  (υποφαινόμενος) 
Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Δημήτριος Ζαγγίλας του Λεωνίδα, και κάλεσε τους Δημοτικούς 
Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα. 

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε 24 υπέρ, και ένα λευκό, 
οπότε με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου,  εκλέγεται στη θέση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα  του Αντιπροέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος από τη μείζονα μειοψηφία  αναδείχθηκε ο  Δημοτικός 
Σύμβουλος  κ.  Δημήτριος  Ευαγγελινός  του  Γεωργίου και  κάλεσε  τους  Δημοτικούς 
Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα. 
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Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε 24 υπέρ, και ένα λευκό, 
οπότε με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου,  εκλέγεται στη θέση του 
Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη  συνέχεια  ο  Προεδρεύων  ενημέρωσε  ότι  για  το  αξίωμα  του  Γραμματέα  του 
Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος αναδείχθηκε από την ελάσσονα μειοψηφία, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Αβέρης του Αστερίου και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να 
ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα. 

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε 24 υπέρ, και ένα λευκό, 
οπότε με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου,  εκλέγεται στη θέση του 
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για 
την περίοδο 2013- 31η Αυγούστου 2014, όπως παρακάτω:

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ζαγγίλας του Λεωνίδα
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ευαγγελινός του Γεωργίου
γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Αβέρης του Αστερίου

Μετά  την  εκλογή  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ο  νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  προβεί  στην  εκλογή  των  τακτικών  και 
αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τη  περίοδο  2013-  31η 
Αυγούστου 2014   στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα,  όπως  ανέφερε,  θα  εκλεγούν  συνολικά  έξι  (6)  τακτικά μέλη εκ  των 
οποίων  δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων 
της μειοψηφίας και επίσης  πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα 
προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, για 
την  αναπλήρωση  των  τακτικών  μελών  που  εκπροσωπούν  τη  μειοψηφία  του  δημοτικού 
συμβουλίου. 

Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 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  σε 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 των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο 
δεν συγκεντρώσει 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 της μειοψηφίας. 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά 
την  ολοκλήρωσή της  ο Πρόεδρος  ανακοίνωσε τα  ονόματα των υποψηφίων τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι: 
α. υποψήφιοι τακτικοί οι: 
- κ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι: 
- κ. ΣΙΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- κ. ΓΚΟΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 
και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με ψηφοφορία 
και  με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί,  να 



ακολουθήσει  δεύτερη  και  τέλος  τρίτη  ψηφοφορία,  προκειμένου  να  εκλεγούν  με  σχετική 
πλειοψηφία  και  σε  περίπτωση  ισοψηφίας  σε  οποιαδήποτε  ψηφοφορία  να  διενεργηθεί 
κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους 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 τέσσερεις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:

- κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
- κ. ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
- κ. ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
- κ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3)  Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής:
- κ. ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
- κ. ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
- κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

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 τέσσερεις (4) της πλειοψηφίας.

Κάθε  Σύμβουλος  ψήφισε  υποψηφίους  ισάριθμους  με  τα  μέλη  της  Οικονομικής 
Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από 
τους  έξι  (6)  υποψηφίους,  όλοι  συγκέντρωσαν την  σχετική πλειοψηφία,  καθώς ο  καθένας 
έλαβε από 24 ψήφους.  Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παρθενιώτης Νικόλαος αρνήθηκε να 
ψηφίσει. 

Επομένως οι παρακάτω κ.κ.Δημοτικοί Σύμβουλοι:

- ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
- ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
- ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

 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  τριών  (3)  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 αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι 
από  τους  πέντε  (5)  υποψηφίους,  όλοι  συγκέντρωσαν  την  σχετική  πλειοψηφία,  καθώς  ο 
καθένας  έλαβε  από  24  ψήφους.  Ο δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Παρθενιώτης  Νικόλαος 
αρνήθηκε να ψηφίσει.

Επομένως οι παρακάτω κ.κ.Δημοτικοί Σύμβουλοι:

- ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
- ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ
- ΣΙΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

– ΓΚΟΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
εκλέχθηκαν 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 περίοδο 2013- 31η 
Αυγούστου 2014 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
5. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2. ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ
4. ΣΙΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΓΚΟΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Στην συνέχεια ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην 
εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής για τη περίοδο 2013- 31η Αυγούστου 2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά  έξι (6) τακτικά μέλη εκ 
των οποίων  δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών 
παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των 
οποίων  δύο  (2)  θα  προέρχονται  από  το  σύνολο  των  μελών  των  δημοτικών 
παρατάξεων  της  μειοψηφίας,  για  την  αναπλήρωση  των  τακτικών  μελών  που 
εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. 

Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να 
εκλεγεί  μέλος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  ο  πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου 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  σε  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 των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον 
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει 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 της μειοψηφίας. 
Αν  σε  οποιαδήποτε  ψηφοφορία  υπάρχει  ισοψηφία,  ο  πρόεδρος  του  συμβουλίου 
ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας 
και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων 
τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής που 
εκλέχθηκαν, ήτοι: 
α. υποψήφιοι τακτικοί οι: 
- ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
-  ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ



β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι: 
- ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  προβεί  στην  εκλογή  των 
τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής με ψηφοφορία, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και για όσους 
υποψήφιους  δεν  επιτευχθεί,  να  ακολουθήσει  δεύτερη και  τέλος  τρίτη ψηφοφορία, 
προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε 
οποιαδήποτε  ψηφοφορία να  διενεργηθεί  κλήρωση από τον  Πρόεδρο.  Για  το  λόγο 
αυτό κάλεσε τους Συμβούλους 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 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερεις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι 
εξής:
-  ΧΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ
-  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
-  ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
- ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3)  Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής:
- ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
- ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥ
-  ΛΑΚΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ

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 τέσσερεις 
(4) της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο 
ότι από τους έξι (6) υποψηφίους,  όλοι συγκέντρωσαν την σχετική πλειοψηφία, καθώς ο 
καθένας  έλαβε  από  24  ψήφους.  Ο δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Παρθενιώτης  Νικόλαος 
αρνήθηκε να ψηφίσει. 

Επομένως οι παρακάτω κ.κ.Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1.  ΧΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ
2.  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
3.  ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
4. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
5. ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ

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.

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ψήφισαν  τόσους  υποψηφίους  όσους  και  τα 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά  το  πέρας  της  αναφερόμενης  διαδικασίας  διαπιστώθηκε  από  το 
Προεδρείο ότι από τους πέντε (5) υποψηφίους, όλοι συγκέντρωσαν την σχετική πλειοψηφία, 
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καθώς  ο  καθένας  έλαβε  από  24  ψήφους.  Ο δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Παρθενιώτης 
Νικόλαος αρνήθηκε να ψηφίσει.

Επομένως οι παρακάτω κ.κ.Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥ
3.  ΛΑΚΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ
4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της  ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής.
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα 

των  εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2013- 
31η Αυγούστου 2014 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1.  ΧΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ
2.  ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
3.  ΖΟΥΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
4. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
5. ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥ
3.  ΛΑΚΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ
4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εδώ ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής των μελών του Προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου και  των μελών της  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ (τακτικών  και  αναπληρωματικών)  και   ο 
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος  κήρυξε την λήξη της 
συνεδρίασης στις 20:00.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2013.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ  Μ Ε Λ Η

         Υπογραφή              Υπογραφή
Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος   7-1-2013  

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1 Ζωγράφος Αστέριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Βορδός Χρήστος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια
5 Λιόντας  Γεώργιος
6 Σαράντη Μαρία
7 Ζούνη Στέλλα
8 Πύρρος Ιωάννης
9 Πλιάκος Αστέριος

10 Λακρός Αλέξανδρος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
13 Κοντογιώργης Δημήτριος
14 Δήμητσας Δημήτριος
15 Δημητριάδης Χρήστος
16 Χλιούμης Ανδρέας
17 Μπογδάνος Κων/νος
18 Ευαγγελινός Δημήτριος
19 Σιμώνης Ιωάννης
20 Μπάτσιος Αστέριος
21 Λαφαζάνης Βασίλειος
22 Σταμούδης Ελευθέριος
23 Καπλάνης Θωμάς
24 Γκολόης Γεώργιος
25 Αβέρης Αθανάσιος
26 Βαγιωνάς Αθανάσιος
27 Παρθενιώτης Νικόλαος
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