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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το αρίθμ. 1/2011  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ  Δήμου Αγιάς 
 
     Σήμερα στις  2 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00  
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα του Δήμου στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.8568/28-12-2010 
πρόσκληση του πλειοψηφώντα συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού Λέτσιο 
Βασίλειο που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
Θ Ε Μ Α 1ο .- Εκλογή Οργάνων Διοίκησης Δήμου Αγιάς  
                       ( Προεδρείο – Οικονομική Επιτροπή – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
 
 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:                                   
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Α  Π  Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 
 
 
 
 
       Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος 
       Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
 

  1.- Αργύρης Νικόλαος 
  2.- Βαλάρης Γεώργιος 
  3.- Βατζιάς Αντίγονος 
  4.- Βόγιας Δημήτριος 
  5.- Ζέϊκος Γεώργιος 
  6.- Γιάνναρος Γεώργιος 
  7.- Γιαννουλέα Χριστίνα 
  8.- Γκουτζουλίκας Γεώργιος 
  9.- Καλαγιάς Γρηγόριος 
10.- Καψάλης Βασίλειος 
11.- Κουτσαντάς Βασίλειος 
12.- Λέτσιος Βασίλειος 
13.- Μαρούδας Ρίζος 
14.- Μαυρογιάννης Αντώνιος 

15.- Μπάτσικας Βασίλειος 
16.- Μπελιάς Αντώνιος 
17.- Ξαφάρας Χρήστος 
18.- Πατσάς Κυριάκος 
19.- Ριζούλης Στέφανος 
20.- Σκαπέτης Γεώργιος 
21.- Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 
22.- Σμυρλής Βασίλειος 
23.- Σουλιώτης Θεόδωρος 
24.- Συρακούλης Γεώργιος 
25.- Τσαγκάλης Αντώνιος 
26.- Τσιτσές Δημήτριος 
27.- Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

  1.-   κανένας  



     Ο  Προεδρεύων Λέτσιος Βασίλειος απεύθυνε ευχές σε όλους για καλή χρονιά και  
ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας όρισε Ειδικό Γραμματέα της συνεδρίασης τον 
δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Δημηνίκο Αντώνιο για την τήρηση των πρακτικών και 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.   
 
ΘΕΜΑ 1ο .-  Εκλογή Οργάνων Διοίκησης Δήμου Αγιάς  
                      ( Προεδρείο – Οικονομική Επιτροπή – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
Αριθμός Απόφασης 1/2011  
    Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/10, την πρώτη Κυριακή του 
Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός 
Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής και στην προκειμένη περίπτωση την πρώτη Κυριακή 
του Ιανουαρίου σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, 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. 
    Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη 
διαδικασία: 
    Σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ο πλειοψηφήσας συνδυασμός καλείται 
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. 
    Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το 
αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι 
για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία 
που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους 
συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων 
των λοιπών δημοτικών παρατάξεων. 
     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 την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού 
συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη 
του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. 
     Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών της πλειοψηφίας ή της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας για τις 
αντίστοιχες θέσεις. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και 



κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη σχετικής 
πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε  τους συμβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας 
να αναδείξουν υποψήφιο Πρόεδρο , τους Συμβούλους από τη μείζονα παράταξη της 
μειοψηφίας για την ανάδειξη Αντιπροέδρου και  από τις λοιπές παρατάξεις της 
μειοψηφίας εν συνόλω του Δημοτικού Συμβουλίου  την ανάδειξη Γραμματέα   
 
    ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 
    Από τον πλειοψηφήσαντα  συνδυασμό κατατέθηκε μία ( 1 ) υποψηφιότητα για το 
αξίωμα του Προέδρου , αυτή του Σουλιώτη Θεόδωρο 
    Από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας κατατέθηκε μία ( 1 ) υποψηφιότητα για 
το αξίωμα του Αντιπροέδρου, αυτή του  Τριανταφύλλου Αθανάσιο   
    Από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας εν συνόλω του Δημοτικού Συμβουλίου  
κατατέθηκε μία ( 1 ) υποψηφιότητα για το αξίωμα του Γραμματέα, αυτή του Ζέϊκου 
Γεώργιο   
    Στην συνέχεια διεξήχθη μυστική ψηφοφορία όπου:  
    Για τα αξιώματα του Προέδρου αναδείχθηκε από την παράταξη της πλειοψηφία ο  
Σουλιώτης Θεόδωρος  που  έλαβε  δέκα πέντε ( 15 ) ψήφους , επί συνόλου δέκα έξι ( 16 
) μελών του πλειοψηφήσαντα συνδυασμού ( ο δημοτικός σύμβουλος Τσαγκάλης 
Αντώνιος απουσίαζε της ψηφοφορίας). 
    Για τα αξιώματα του Αντιπροέδρου αναδείχθηκε από την παράταξη της μειοψηφίας ο  
Τριανταφύλλου Αθανάσιος που  έλαβε  οκτώ ( 8 ) ψήφους  επί συνόλου οκτώ ( 8 ) 
μελών της μείζονα παράταξη μειοψηφίας.  
    Για τα αξιώματα του Γραμματέα αναδείχθηκε ο Ζέϊκος Γεώργιος που  έλαβε  δύο ( 2 
) ψήφους και ένα (1) λευκό επί συνόλου τριών ( 3 ) μελών των λοιπών παρατάξεων της 
μειοψηφίας. 
 
    1-. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 
    Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του Προεδρείου του δημοτικού 
συμβουλίου διενεργείται χωριστά για κάθε ένα από τα αξιώματα εκλογή με μυστική 
ψηφοφορία , από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Οργάνου. 
    Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν 
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη 
ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την 
οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
    Ο  προταθείς από την παράταξη της πλειοψηφίας ως υποψήφιος Πρόεδρος 
Σουλιώτης Θεόδωρος συγκέντρωσε συνολικά  είκοσι τρεις ( 23 ) ψήφους, δύο ( 2 ) 
λευκά και ένα ( 1 ) άκυρο μετά την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα εκλέγεται στο Αξίωμα του Προέδρου καθότι συγκέντρωσε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
 
   ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ   
   Ο προταθείς από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος 
Τριανταφύλλου Αθανάσιος  συγκέντρωσε συνολικά είκοσι τρεις ( 23 ) ψήφους, ένα ( 1 
) λευκό και δύο ( 2 ) άκυρα μετά την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα εκλέγεται στο Αξίωμα του Αντιπροέδρου καθότι 



συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
Ο προταθείς από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας ως υποψήφιος Γραμματέας  
Ζέϊκος Γεώργιος συγκέντρωσε συνολικά δέκα εννέα ( 19 ) ψήφους, έξι ( 6 ) λευκά και 
ένα ( 1 ) άκυρο μετά την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα εκλέγεται στο Αξίωμα του Γραμματέα  καθότι συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
 
   Στο σημείο αυτό ανέβηκε στην έδρα και συνέχισε την διαδικασία της συνεδρίασης ο 
νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. Σουλιώτης Θεόδωρος. 
   Επίσης προσήλθε στην αίθουσα και ώρα 20:00 ο δημοτικός σύμβουλος Τσαγκάλης 
Αντώνιος.  
  
    2.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2  του Ν. 3852/2010 που αναφέρεται στην Εκλογή της 
Οικονομικής  Επιτροπής που μεταξύ άλλων αναφέρει τα κάτωθι Το δημοτικό 
συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, 
εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής 
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της 
οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. Δεν 
επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. 
    1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον 
δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη, αν 
το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει 
έως και σαράντα πέντε (45) μέλη, και δέκα (10) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από 
σαράντα πέντε (45) μέλη. Δύο (2) μέλη στις επταμελείς, τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς 
και τέσσερα (4) μέλη στις εντεκαμελείς επιτροπές εκλέγονται από τις δημοτικές 
παρατάξεις της μειοψηφίας. 
    2. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της αντίστοιχης 
επιτροπής. Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις 
για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη 
πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται 
όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία 
υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 
Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται για την οικονομική επιτροπή 
και, αντιστοίχως, για την επιτροπή ποιότητας ζωής πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, αν 
η επιτροπή αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) μέλη και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη 
στις ενδεκαμελείς. Από τα αναπληρωματικά μέλη δύο (2) για τις επταμελείς και τις 
εννεαμελείς και τρία (3) για τις ενδεκαμελείς εκλέγονται από το σύνολο των μελών των 
δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που 
εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία 
εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός 
τούτων ανά κατηγορία. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
    Στο στάδιο αυτό ο  κ. Πρόεδρος ζήτησε από τις δημοτικές παρατάξεις της 
μειοψηφίας να  υποδείξουν κατόπιν εκλογής με φανερή ή μυστική ψηφοφορία τα μέλη 



που θα προέρχονται από την μειοψηφία προκειμένου να συγκροτήσουν την Οικονομική  
επιτροπή . 
    Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, 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. 
 
    Α.- Εκλογή υποψηφίων μειοψηφίας  

 Για τα δύο (2) τακτικά μέλη της μειοψηφίας τέθηκαν υποψηφιότητες από τους 
κατωτέρω:  
1.-Πατσάς Κυριάκος,   2.-Βατζιάς Αντίγονος, και 3.-Μαρούδας Ρίζος  
    Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από 
τους τρεις υποψηφίους, αυτοί που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας είναι οι Πατσάς Κυριάκος με ψήφους επτά 
( 7 ) και ένα ( 1 ) άκυρο και Βατζιάς Αντίγονος με ψήφους επτά ( 7 ) και ένα ( 1 ) 
άκυρο,  οι οποίοι και αναδεικνύονται  από την ψηφοφορία αυτή ως υποψήφια  τακτικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
    Ο υποψήφιος Μαρούδας Ρίζος  με ψήφους τρεις ( 3 ) και ένα ( 1 ) άκυρο δεν 
εκλέγεται. 

 Για τα δύο (2) αναπληρωματικά  μέλη της μειοψηφίας τέθηκαν υποψηφιότητες από 
τους κατωτέρω:   
1.-Καψάλης Βασίλειος και 2.-Καλαγιάς Γρηγόριος  
    Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από 
τους δύο υποψηφίους και οι δύο συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας και συγκεκριμένα οι Καψάλης Βασίλειος 
με ψήφους επτά ( 7 ) και ένα ( 1 ) άκυρο και Καλαγιάς Γρηγόριος με ψήφους επτά ( 7 ) 
και ένα ( 1 ) άκυρο, οι οποίοι και αναδεικνύονται από την ψηφοφορία αυτή ως 
υποψήφια  αναπληρωματικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
    Μετά την περάτωση της ανωτέρω διαδικασίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα 
των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
που εκλέχθηκαν.  
    Τακτικά μέλη  
    1.- Πατσάς Κυριάκος και 2.- Βατζιάς Αντίγονος  
    Με αναπληρωτές τους  
    1.- Καψάλη Βασίλειο και 2.- Καλαγιά Γρηγόριο  
 
    Β.- Από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. 

 Για τα τέσσερα ( 4 ) τακτικά μέλη υποδείχθηκαν :  
1.- Μαυρογιάννης Αντώνιος,  2.- Συρακούλης Γεώργιος, 3.- Μπελιάς Αντώνιος και  
4.- Βόγιας Δημήτριος. 

 Για τα τρία  ( 3 ) αναπληρωματικά μέλη υποδείχθηκαν :  
1.- Λέτσιος Βασίλειος,  2.- Τσαγκάλης Αντώνιος και 3.- Αργύρης Νικόλαος   
    Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ζητήθηκε από τον Πρόεδρο η διενέργεια 
εκλογής από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων για να επιτευχθεί η ανάδειξη των 
μελών της Οικονομικής  επιτροπής. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
    Α.- Με τη διαδικασία της μυστικής  ψηφοφορίας και της απόλυτης πλειοψηφίας των 
παρόντων ,οι προταθέντες ως τακτικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής έλαβαν : 



    Μαυρογιάννης Αντώνιος,  ψήφους είκοσι  ( 20 ) . 
    Συρακούλης Γεώργιος, ψήφους δέκα εννέα ( 19 ) . 
    Μπελιάς Αντώνιος, ψήφους είκοσι  ( 20 ) . 
    Βόγιας Δημήτριος, ψήφους δέκα οκτώ ( 18 ) . 
    Πατσάς Κυριάκος,  ψήφους δέκα τρεις ( 13 ) . 
    Βατζιάς Αντίγονος, ψήφους δέκα τρεις ( 13 ) . 
    Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων υπήρξε και ένα ( 1 ) άκυρο. 
    Για το λόγο ότι από τους παραπάνω υποψηφίους, οι Πατσάς Κυριάκος και Βατζιάς 
Αντίγονος δεν πέτυχαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων η ψηφοφορία 
επαναλήφθηκε γι΄ αυτούς με τη διαδικασία της μυστικής  ψηφοφορίας και στην 
δεύτερη ψηφοφορία έλαβαν: 
    Πατσάς Κυριάκος,  ψήφους δέκα έξι ( 16 ) . 
    Βατζιάς Αντίγονος, ψήφους δέκα έξι ( 16 ) . 
    Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων υπήρξαν δύο ( 2 ) άκυρα και επτά ( 7 ) λευκά. 
    Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθότι συγκέντρωσαν την 
απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων μελών οι παρακάτω: 
    Μαυρογιάννης Αντώνιος,  Συρακούλης Γεώργιος, Μπελιάς Αντώνιος, Βόγιας 
Δημήτριος,     Πατσάς Κυριάκος και Βατζιάς Αντίγονος. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
    Α.- Με τη διαδικασία της μυστικής  ψηφοφορίας και της απόλυτης πλειοψηφίας των 
παρόντων ,οι προταθέντες  ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής 
έλαβαν : 
    Λέτσιος Βασίλειος,  ψήφους δέκα εννέα  ( 19 ) . 
    Τσαγκάλης Αντώνιος, ψήφους δέκα οκτώ ( 18 ) . 
    Αργύρης Νικόλαος,  ψήφους δέκα εννέα  ( 19 ) . 
    Καψάλης Βασίλειος,  ψήφους δώδεκα ( 12 ) . 
    Καλαγιάς Γρηγόριος, ψήφους δώδεκα ( 12 ) . 
    Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων υπήρξε και ένα ( 1 ) άκυρο. 
    Για το λόγο ότι από τους παραπάνω υποψηφίους, οι Καψάλης Βασίλειος και 
Καλαγιάς Γρηγόριος δεν πέτυχαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων η ψηφοφορία 
επαναλήφθηκε γι΄ αυτούς με τη διαδικασία της μυστικής  ψηφοφορίας και στην 
δεύτερη ψηφοφορία έλαβαν: 
    Καψάλης Βασίλειος,  ψήφους δέκα οκτώ ( 18 ) . 
    Καλαγιάς Γρηγόριος, ψήφους δέκα έξι ( 16 ) . 
    Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων υπήρξαν δύο ( 2 ) άκυρα και επτά ( 7 ) λευκά. 
    Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθότι 
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων μελών οι παρακάτω: 
    Λέτσιος Βασίλειος,  Τσαγκάλης Αντώνιος, Αργύρης Νικόλαος,  Καψάλης Βασίλειος,  
και Καλαγιάς Γρηγόριος. 
 
    3.- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
    Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2  του Ν. 3852/2010 που αναφέρεται στην Εκλογή της 
Οικονομικής  Επιτροπής που μεταξύ άλλων αναφέρει τα κάτωθι Το δημοτικό 
συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, 
εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής 
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα μέλη της 
οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. Δεν 



επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. 
    1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον 
δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη, αν 
το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει 
έως και σαράντα πέντε (45) μέλη, και δέκα (10) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από 
σαράντα πέντε (45) μέλη. Δύο (2) μέλη στις επταμελείς, τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς 
και τέσσερα (4) μέλη στις εντεκαμελείς επιτροπές εκλέγονται από τις δημοτικές 
παρατάξεις της μειοψηφίας. 
    3. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της αντίστοιχης 
επιτροπής. Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις 
για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη 
πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται 
όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία 
υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 
Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται για την οικονομική επιτροπή 
και, αντιστοίχως, για την επιτροπή ποιότητας ζωής πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, αν 
η επιτροπή αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) μέλη και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη 
στις ενδεκαμελείς. Από τα αναπληρωματικά μέλη δύο (2) για τις επταμελείς και τις 
εννεαμελείς και τρία (3) για τις ενδεκαμελείς εκλέγονται από το σύνολο των μελών των 
δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που 
εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία 
εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός 
τούτων ανά κατηγορία. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
    Στο στάδιο αυτό ο Πρόεδρος ζήτησε από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας 
να  υποδείξουν κατόπιν εκλογής με φανερή ή μυστική ψηφοφορία τα μέλη που θα 
προέρχονται από την μειοψηφία προκειμένου να συγκροτήσουν την επιτροπή ποιότητας 
ζωής . 
    Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, 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. 
 
    Α.- Εκλογή υποψηφίων μειοψηφίας  

 Για τα δύο (2) τακτικά μέλη της μειοψηφίας τέθηκαν υποψηφιότητες από τους 
κατωτέρω:  
1.-Καλαγιάς Γρηγόριος,   και  2.-Καψάλης Βασίλειος.  
        Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι 
και οι δύο υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
των παρατάξεων της μειοψηφίας και συγκεκριμένα οι Καλαγιάς Γρηγόριος με ψήφους 
εννέα ( 9 ), και Καψάλης Βασίλειος με ψήφους εννέα ( 9 ), οι οποίοι και 
αναδεικνύονται  από την ψηφοφορία αυτή ως υποψήφια  τακτικά μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 

 Για τα δύο (2) αναπληρωματικά  μέλη της μειοψηφίας τέθηκαν υποψηφιότητες από 
τους κατωτέρω:   
1.-Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική και 2.-Μαρούδας Ρίζος  



    Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι και 
οι δύο υποψηφίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των 
παρατάξεων της μειοψηφίας και συγκεκριμένα οι Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική με 
ψήφους εννέα ( 9 ), και Μαρούδας Ρίζος με ψήφους δέκα ( 10 ), οι οποίοι και 
αναδεικνύονται από την ψηφοφορία αυτή ως υποψήφια  αναπληρωματικά  μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
    Μετά την περάτωση της ανωτέρω διαδικασίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα 
των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
που εκλέχθηκαν.  
    Τακτικά μέλη  
1.-Καλαγιάς Γρηγόριος,   και  2.-Καψάλης Βασίλειος.  
    Με αναπληρωτές τους  
1.-Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική και 2.-Μαρούδα Ρίζο  
 
    Β.- Από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. 

 Για τα τέσσερα ( 4 ) τακτικά μέλη υποδείχθηκαν :  
1.- Σμυρλής Βασίλειος,  2.- Ριζούλης Στέφανος, 3.- Γιάνναρος Γεώργιος και  
4.- Λέτσιος Βασίλειος. 

 Για τα τρία  ( 3 ) αναπληρωματικά μέλη υποδείχθηκαν :  
1.- Γιαννουλέα Χριστίνα,  2.- Γκουτζουλίκας Γεώργιος και 3.- Βαλάρης Γεώργιος   
    Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ζητήθηκε από τον Πρόεδρο η διενέργεια 
εκλογής από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων για να επιτευχθεί η ανάδειξη των 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
    Α.- Με τη διαδικασία της μυστικής  ψηφοφορίας και της απόλυτης πλειοψηφίας των 
παρόντων ,οι προταθέντες ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  έλαβαν : 
    Σμυρλής Βασίλειος,  ψήφους είκοσι  ( 20 ) . 
    Ριζούλης Στέφανος, ψήφους δέκα εννέα ( 19 ) . 
    Γιάνναρος Γεώργιος, ψήφους δέκα εννέα  ( 19 ) . 
    Λέτσιος Βασίλειος, ψήφους δέκα εννέα ( 19 ) . 
    Καλαγιάς Γρηγόριος,  ψήφους δέκα έξι ( 16 ) . 
    Καψάλης Βασίλειος, ψήφους είκοσι ένα ( 21 ) . 
    Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθότι συγκέντρωσαν την 
απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων μελών οι παρακάτω: 
    Σμυρλής Βασίλειος,  Ριζούλης Στέφανος, Γιάνναρος Γεώργιος, Λέτσιος Βασίλειος,         
Καλαγιάς Γρηγόριος και Καψάλης Βασίλειος. 
 
    ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 
    Α.- Με τη διαδικασία της μυστικής  ψηφοφορίας και της απόλυτης πλειοψηφίας των 
παρόντων ,οι προταθέντες  ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
έλαβαν : 
    Γιαννουλέα Χριστίνα,  ψήφους δέκα εννέα  ( 19 ) . 
    Γκουτζουλίκας Γεώργιος, ψήφους είκοσι ( 20 ) . 
    Βαλάρης Γεώργιος  ,  ψήφους δέκα εννέα  ( 19 ) . 
    Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική,  ψήφους δέκα επτά ( 17 ) . 
    Μαρούδας Ρίζος, ψήφους είκοσι έξι  ( 26 ) . 
    Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθότι 
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων μελών οι παρακάτω: 



    Γιαννουλέα Χριστίνα,  Γκουτζουλίκας Γεώργιος, Βαλάρης Γεώργιος  ,  Σκάρπου – 
Δουλμέ Αγγελική,  και Μαρούδας Ρίζος. 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους Δημοτικούς Συμβούλους, και 
απευθυνόμενος  προς όλους εξέφρασε την ευχή και την επιθυμία του για καλή 
συνεργασία  με όλους για την προκοπή του τόπου .  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 και 74  
του Ν. 3852/2010 και το  άρθρο 92 του Ν. 3463/2006, και  τις ανωτέρω διαδικασίες  

 
Αποφασίζει 

 
1.- Εκλέγει για τη διετία 2011 – 2012 Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του 
Δημοτικού Συμβουλίου τους Δημοτικούς  Συμβούλους : 
α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος Σουλιώτης Θεόδωρος   
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος Τριανταφύλλου Αθανάσιος  
γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζέϊκος Γεώργιος 
 
2.- Εκλέγει για τη διετία 2011 – 2012 ως τακτικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής 
τους Δημοτικούς Συμβούλους  
    Μαυρογιάννης Αντώνιος,  Συρακούλης Γεώργιος, Μπελιάς Αντώνιος, Βόγιας 
Δημήτριος,     Πατσάς Κυριάκος και Βατζιάς Αντίγονος. 
    Με αναπληρωτές τους επίσης δημοτικούς συμβούλους  
    Λέτσιος Βασίλειος,  Τσαγκάλης Αντώνιος, Αργύρης Νικόλαος,  Καψάλης Βασίλειος,  
και Καλαγιάς Γρηγόριος. 
 
3.- Εκλέγει για τη διετία 2011 – 2012 ως τακτικά μέλη της επιτροπής ποιότητας 
ζωής  τους Δημοτικούς Συμβούλους  
    Σμυρλής Βασίλειος,  Ριζούλης Στέφανος, Γιάνναρος Γεώργιος, Λέτσιος Βασίλειος,         
Καλαγιάς Γρηγόριος και Καψάλης Βασίλειος. 
    Με αναπληρωτές τους επίσης δημοτικούς συμβούλους  
    Γιαννουλέα Χριστίνα, Γκουτζουλίκας Γεώργιος, Βαλάρης Γεώργιος ,  Σκάρπου – 
Δουλμέ Αγγελική,  και Μαρούδας Ρίζος. 
    Τα παρόντα πρακτικά της εκλογής να διαβιβαστούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας. 
     
    Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 1/2011 
    
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω. 
  Ο Γραμματέας             Ο Αντιπρόεδρος                   Τα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο 
 
 
Δημηνίκος Αντ.        Τριανταφύλλου Αθαν.                
     
                 O Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 
 
 
               Σουλιώτης Θεόδωρος 

  1.- Αργύρης Νικ. 
  2.- Βαλάρης Γεω. 
  3.- Βατζιάς Αντιγ. 
  4.- Βόγιας Δημ. 
  5.- Ζέϊκος Γεω. 
  6.- Γιάνναρος Γεω. 
  7.- Γιαννουλέα Χρι. 
  8.- Γκουτζουλίκας Γ. 
  9.- Καλαγιάς Γρηγ. 
10.- Καψάλης Βασ. 
11.- Κουτσαντάς Βασ. 
12.- Λέτσιος Βασ. 
13.- Μαρούδας Ρίζος 

14.- Μαυρογιάννης Αντ. 
15.- Μπάτσικας Βασ. 
16.- Μπελιάς Αντ. 
17.- Ξαφάρας Χρη. 
18.- Πατσάς Κυρ. 
19.- Ριζούλης Στέ. 
20.- Σκαπέτης Γεώ. 
21.- Σκάρπου -Δουλμέ  
22.- Σμυρλής Βασ. 
23.-  Συρακούλης Γεώ 
24.- Τσαγκάλης Αντ. 
25.- Τσιτσές Δημ. 
 


