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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 13ης /9-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3ο .- Εκλογή  εκπροσώπων  δημοτικού  συμβουλίου  στην  Γενική 
Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας

Αριθμός Απόφασης  208/2011

Στην  Αγιά σήμερα  την  9η του  μήνα  Σεπτεμβρίου του  έτους  2011 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε 
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα 
από  την  με  αριθμ.  πρωτ.14035/5-9-2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου 
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό 
χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους  Δημοτικούς 
Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γιάνναρος Γεώργιος 8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μπάτσικας Βασίλειος 10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος 12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος 14. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
15. Σμυρλής Βασίλειος 16. Στάθης Νικόλαος
17. Καλαγιάς Γρηγόριος 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος 20. Τσαγκάλης Αντώνιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 2. Καψάλης Βασίλειος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος 4. Μαρούδας Ρίζος
5. Τσιτσές Δημήτριος 6.  Σιμούλης Θωμάς
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος  κος  Γκουντάρας 
Αντώνης.

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος  Δημηνίκος 
Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος δύο θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
1ο .- θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2011» και
2ο.-  θέμα «Τροποποίηση των Επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών 
και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2011» 
προτείνοντας αυτά να συζητηθούν, με τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την 
παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών του 
Δήμου. (εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Πριν την έναρξη της συζήτησης και  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της 
ημερήσιας  διάταξης  αποχώρησε από τη συνεδρίαση:  ο επικεφαλής  της  δημοτικής 
παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας  «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος, 
δηλώνοντας:

«Ο  τρόπος  εκλογής  αντιπροσώπων  για  την  ΠΕΔ  απο  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  
 ουσιαστικά δεν επιτρέπει στην «Λαϊκή Συσπείρωση» να θέσει υποψηφιότητα και να  
διεκδικήσει εκλογή αντιπροσώπου. Εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο περιορισμού της  
δράσης και αποκλεισμού κάθε αγωνιστικής φωνής που αντιτίθεται στον Καλλικράτη  
που  μόνο  νέα  δεινά  φέρνει  στα  λαϊκά  στρώματα  των  Δήμων.  Είναι  καθαρό  ότι  
νοθεύεται η λαϊκή ψήφος και βούληση, είναι χαρακτηριστικό ότι η Λαϊκή Συσπείρωση  
στους Δήμους της Περιφέρειας είχε ποσοστό 11.7% και με την κοροϊδία εκλογής των  
αντιπροσώπων θα εκλέξει ως αντιπρόσωπους μόνο το 4%. Είναι καθαρή νόθευση και  
κλοπή. Αποτελεί εμπαιγμό να μιλάνε για δημοκρατία όταν νοθεύουν την λαϊκή βούληση  
τόσο  ξετσίπωτα,  είτε  αυτές  είναι  βουλευτικές  εκλογές,  είτε  είναι  για  την  Τοπική  
Διοίκηση, είτε για αντιπροσώπους στην ΠΕΔ. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν θα "νομιμοποιήσει" με την παρουσία της την νοθεία και  
την κλοπή που γίνεται, δεν θα συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία και αποχωρεί από  
την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 3ο .- Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών  Ενώσεων Δήμων 
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Αριθμός Απόφασης  208/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου κος Σουλιώτης Θεόδωρος και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου 
τα εξής:

Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας»  (Α'  182  της  22ας  Αυγούστου  2011),  καθορίζονται,  μεταξύ  άλλων,  η 
διαδικασία ανάδειξης  των εκπροσώπων των Δήμων στις  Γενικές  Συνελεύσεις  των 
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. 
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Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και 
λήγει με την εγκατάσταση των νέων. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  εγκ. 45/οικ. 38561/30.08.2011,  και για την 
πρώτη  εφαρμογή  του  προεδρικού  διατάγματος  οι  Δήμοι  αναδεικνύουν  τους 
εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της οικείας ΠΕΔ έως την 9η Σεπτεμβρίου 
2011, ενώ η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ συγκαλείται την 19η Σεπτεμβρίου 2011 και 
της ΚΕΔΕ την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά δύο εκπρόσωποι εκ των οποίων 
ένας θα προέρχονται από την πλειοψηφία (3/5 του συνόλου) και ένας θα προέρχονται 
από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας (2/5 του συνόλου) 

Επισήμανε, ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών είχαν όλοι οι συνδυασμοί οι 
οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο 
τουλάχιστον μία (1) έδρα. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείστηκαν.

Οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, προκύπτουν από τη 
διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό 
αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 
των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση 
της  Π.Ε.Δ.  Κάθε συνδυασμός λαμβάνει  τόσες έδρες  όσο είναι  το ακέραιο  πηλίκο 
αυτής της αριθμητικής πράξης.

Εάν  οι  έδρες  που  λαμβάνουν  οι  συνδυασμοί,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  είναι 
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία 
στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας 
από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση 
από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που 
έλαβαν  τους  περισσότερους  σταυρούς  προτίμησης  κατά  σειρά.  Σε  περίπτωση 
ισοψηφίας  ενεργείται  δημόσια  κλήρωση  από  τον  πρόεδρο  του  δημοτικού 
συμβουλίου.

Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν μία δήλωση 
κατάρτισης συνδυασμού της μειοψηφίας και μία του συνδυασμού της πλειοψηφίας.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία 
«ΠΑΔΗΚ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα  οι  κ.κ.:  1)  Γιαννουλέα  Χριστίνα  του 
Κωνσταντίνου, 2) Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου και 3) Μπάτσικας Βασίλειος του 
Αντωνίου.   

Από τους Συμβούλους της μειοψηφίας καταρτίστηκε ένας συνδυασμός «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά οι κ.κ. 1) Βατζιάς 
Αντίγονος του Αθανασίου και 2) Πατσάς Κυριάκος του Δημητρίου, του συνδυασμού 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» 

Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που 
συγκρότησε  ο  επιτυχών  συνδυασμός  και  αντίστοιχα  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της 
μειοψηφίας  έλαβαν  το  ψηφοδέλτιο  που  κατήρτισε  ο  παραπάνω  συνδυασμός  της 
μειοψηφίας. 

Κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή 
του  ενός  εκπροσώπου  τους  στη  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  με 
μυστική  ψηφοφορία  και  παράλληλα  κάλεσε  τους  δημοτικούς  συμβούλους  της 
μειοψηφίας  να  προβούν  στην  εκλογή  του  ενός  εκπροσώπου  τους  στη  Γενική 
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Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από 
αυτή του εκπροσώπου της πλειοψηφίας.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της 
Π.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε έναν υποψήφιο όσους εκλέγει η πλειοψηφία και 
έναν υποψήφιο αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Μετά  το  πέρας  της  ψηφοφορίας  ο  Πρόεδρος  ανακοίνωσε  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας,  κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν 
ως εξής: 
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας: 
1. Λέτσιος Βασίλειος, έλαβε 7 ψήφους (εκλέγεται)
2. Μπάτσικας Βασίλειος, έλαβε 5 ψήφους (1ος αναπληρωματικός)
3. Γιαννουλέα Χριστίνα, έλαβε 3 ψήφους (2η  αναπληρωματική)

Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας: 
1. Πατσιάς Κυριάκος, έλαβε 4 ψήφους (εκλέγεται)
2. Βατζιάς Αντίγονος, έλαβε 2 ψήφους (αναπληρωματικός)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος                                               Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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