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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

144/2019 
από το πρακτικό της 9ης/ 01.09.2019 ειδικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  : Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το χρονικό διάστημα από 

8.9.2019 έως 6.11.2021. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Κυριακή 01.09.2019, ώρα 12:00 πμ., 

συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 8537/28.08.2019, γραπτή πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει 

εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, Ευάγγελου Κρανιώτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 

και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του 

ν. 4623/2019, αντίστοιχα. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου, Προεδρεύων  

2. Αγγελάκας Ιωάννης του Αχιλλέα 3. Αναστασίου Ιωάννης του Γεωργίου 

4. Αλεξανδρίδου Βασιλική του Παύλου 5. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου 

6. Γαλλής Γεώργιος του Σωκράτη 7. Γιάνναρος Γεώργιος του Νικολάου 

8. Ευσταθίου Ηλίας του Δημητρίου 9. Κασίδας Ιωάννης του Θεοδώρου 

10. Κατσιάβας Αστέριος του Ευθυμίου 11. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου 

12. Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου 13. Μακροβασίλης Βασίλειος του Σπυρίδωνος 

14. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία του Δημητρίου 15. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου 

16. Μπατζιόλας Ζάχος του Ιωάννη 17. Μπελιάς Αντώνιος του Στεφάνου 

18. Ντάγκας Νικόλαος του Αθανασίου 19. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη 

20. Σκαρκάλης Χρήστος του Ευαγγέλου 21. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη 

22. Σωτηρίου Βασίλειος του Γεωργίου 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος του Μιχαήλ 

24. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου 25. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου 

26. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου  

  

Απόντες 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος του Ιωάννη  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Ο Προεδρεύων σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στο δημοτικό υπάλληλο 

Μπουρνάκα Ιωάννη, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του 

δημοτικού συμβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό 

διάστημα από 8.9.2019 έως 6.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 

4555/2018. 

 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από την παράταξη του 

εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και 

ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους 

τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου δημάρχου να αποσυρθούν (προς το δεξιό μέρος 

της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα, 

κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (προς το 

αριστερό μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν (στο 

κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Στο σημείο αυτό ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: έκανε την 

εξής δήλωση: «Σήμερα διεξάγεται η διαδικασία για την ανάδειξη του Προεδρείου του δημοτικού 

συμβουλίου, καθώς και των Επιτροπών. Είναι μια καινούργια τετραετία η οποία θα κινηθεί στην ίδια 

κατεύθυνση και στις ίδιες ράγες. Ο «Κλεισθένης» και οι τροπολογίες που ψηφίσθηκαν πρόσφατα από τη 

νέα κυβέρνηση, στρέφουν την κατεύθυνση πιο αντιδημοκρατικά ακόμα και στη διαδικασία της εκλογής 

των οργάνων διοίκησης του δήμου. Στην ουσία αναιρείται κάθε έννοια της απλής αναλογικής, αφού η 

παράταξη του δημάρχου και ανεξάρτητα από τις έδρες που έχει, εξασφαλίζει την πλειοψηφία στην 

Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τα δύο αυτά όργανα γίνονται καθοριστικά 

όργανα για τη διοίκηση του δήμου. Ακόμα και στο κομβικό ζήτημα του προϋπολογισμού – τεχνικού 

προγράμματος – προγράμματος δράσης ο νόμος ορίζει ότι η πρόταση της οικονομικής επιτροπής για τα 

παραπάνω είναι αναγκαστικά αυτή που ψηφίζει το δημοτικό συμβούλιο. Όσο για το προεδρείο του 

δημοτικού συμβουλίου, που είναι απλά διακοσμητικό, ο νόμος ορίζει με αντιδημοκρατικό τρόπο για το 

ποιοι θα συμμετέχουν σ΄ αυτό, χωρίς να δίνει στο Σώμα το δικαίωμα να αναπτύξει συσχετισμούς. Στη 

βάση αυτής της λογικής εμείς απέχουμε από την διαδικασία εκλογής του προεδρείου και της εκλογής 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

 

Μετά την τοποθέτηση του Ιωάννη Κασίδα και όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι 

για την κάλυψη των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Εάν 

κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα 

επαναληφθεί. 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 μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί 

κλήρωση. 

 

Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που αναλύθηκε. Μετά την 

ολοκλήρωσή της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και 

συγκεκριμένα: 

α. υποψήφιος πρόεδρος ο Ιωάννης Αργυρούλης, από την παράταξη του του εκλεγέντος δημάρχου, 

β. υποψήφιος/α αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Αναστασίου, από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη 

«Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

γ. υποψήφιος γραμματέας ο Ηλίας Ευσταθίου, από τη τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη «Δώτιο Πεδίο» 
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Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του 

προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο 

καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό 

κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε 

ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν 

δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, 

κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, 

δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου. 

 

Ακολούθως ο Προεδρεύων ενημέρωσε το σώμα ότι επικυρώθηκε η εκλογή του προέδρου, αντιπροέδρου και 

του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, καθώς για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε 

νέα υποψηφιότητα για κανένα από τα πιο πάνω αξιώματα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον 

προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία (1.9.2019 - 6.11.2021): 

 

- πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο Ιωάννης Αργυρούλης 

 

- αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο Ιωάννης Αναστασίου 

 

- και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου ο Ηλίας Ευσταθίου 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς», απείχαν της διαδικασίας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

 

 

ΑΔΑ: Ω6ΘΦΩ6Ι-ΞΒΖ



Σελίδα 4 από 7 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε 

καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο Μπουρνάκα Ιωάννη, κάλεσε το Συμβούλιο να 

προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με 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 την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα 

από 1 9.2019 έως 6.11.2021. 

 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά 

παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών. 

 

Α. Διαδικασία εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής 

 

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, ένα (1) προέρχεται 

υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. 

 

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 του Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη  

- η Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη  

 

Στη συνέχεια ο 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 «ΠΑΔΗΚ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 

1. Γιάνναρος Γεώργιος 

2. Σκαρκάλης Χρήστος 

3. Σμυρλής Βασίλειος 

4. Τσιώνης Αστέριος 

 

Από την παράταξη του συνδυασμού «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 

1. Αγγελάκας Ιωάννης 

2. Αναστασίου Ιωάννης 

3. Κορδίλας Δημήτριος 

4. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

 

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 ότι: 

 

Από την Παράταξη «ΠΑΔΗΚ» 

ο υποψήφιος Γιάνναρος Γεώργιος έλαβε είκοσι δύο (22)  ψήφους, 

ο υποψήφιος Σκαρκάλης Χρήστος έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, 

ο υποψήφιος Βασίλειος Σμυρλής έλαβε είκοσι τρεις (23)  ψήφους, 

ο υποψήφιος Τσιώνης Αστέριος έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, 

 

ΑΔΑ: Ω6ΘΦΩ6Ι-ΞΒΖ



Σελίδα 5 από 7 

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

βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 

1.  Σκαρκάλης Χρήστος (Τακτικό μέλος) 

2.  Τσιώνης Αστέριος (Τακτικό μέλος)   

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι 

υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 

1.  Σμυρλής Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος) 

2. Γιάνναρος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Από την Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

ο υποψήφιος Αγγελάκας Ιωάννης έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, 

ο υποψήφιος Αναστασίου Ιωάννης έλαβε είκοσι έναν (21) ψήφους, 

ο υποψήφιος Κορδίλας Δημήτριος  έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, 

ο υποψήφιος Τριανταφύλλου Αθανάσιος είκοσι τρεις (23) ψήφους, 

 

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

βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 

1.  Αγγελάκας Ιωάννης (Τακτικό μέλος) 

2.  Κορδίλας Δημήτριος (Τακτικό μέλος)   

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι 

υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 

1. Τριανταφύλλου Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος) 

2. Αναστασίου Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη: 

1. Αγγελάκας Ιωάννης - Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

2. Κορδίλας Δημήτριος - Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

3. Σκαρκάλης Χρήστος  - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

4. Τσιώνης Αστέριος - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1. Σμυρλής Βασίλειος - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

2. Τριανταφύλλου Αθανάσιος - Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

3. Γιάνναρος Γεώργιος - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

4. Αναστασίου Ιωάννης - Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς», απείχαν της διαδικασίας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 
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Β. Διαδικασία εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ένα (1) προέρχεται 

υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. 

 

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

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 

- η Παράταξη του Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη  

- η Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη  

 

Στη συνέχεια ο 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. 

 

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 «ΠΑΔΗΚ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 

1. Μπελιάς Αντώνιος 

2. Σμυρλής Βασίλειος 

3. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

4. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

 

Από την παράταξη του συνδυασμού «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 

1. Καφετσιούλης Απόστολος 

2. Κατσιάβας Αστέριος 

3. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

4. Ολύμπιος Αθανάσιος 

 

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 ότι: 

Από την Παράταξη «ΠΑΔΗΚ» 

ο υποψήφιος Μπελιάς Αντώνιος έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, 

ο υποψήφιος Σμυρλής Βασίλειος έλαβε είκοσι δύο (22)  ψήφους, 

ο υποψήφιος Τσιαγκάλης Αντώνιος έλαβε είκοσι τρεις (23)  ψήφους, 

ο υποψήφιος Τσιντζιράκος Ιωάννης έλαβε είκοσι τέσσερις (24) 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.  Μπελιάς Αντώνιος (Τακτικό μέλος) 

2.  Τσιντζιράκος Ιωάννης (Τακτικό μέλος)   

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι 

υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 

1. Τσιαγκάλης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος) 

2. Σμυρλής Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος) 
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Από την Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

ο υποψήφιος Κατσιάβας Αστέριος έλαβε είκοσι τέσσερις (24)  ψήφους, 

ο υποψήφιος Καφετσιούλης Απόστολος έλαβε είκοσι τέσσερις (24)  ψήφους, 

ο υποψήφιος Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία είκοσι τρεις (23)  ψήφους, 

ο υποψήφιος Ολύμπιος Αθανάσιος έλαβε είκοσι τέσσερις (23)  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.  Κατσιάβας Αστέριος (Τακτικό μέλος) 

2. Καφετσιούλης Απόστολος (Τακτικό μέλος)  

 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι 

υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 

1. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία (αναπληρωματικό μέλος) 

2. Ολύμπιος Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος) 

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη: 

1. Κατσιάβας Αστέριος - Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

2. Καφετσιούλης Απόστολος - Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

3. Μπελιάς Αντώνιος - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

4. Τσιντζιράκος Ιωάννης - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

2. Ολύμπιος Αθανάσιος Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» 

3. Τσιαγκάλης Αντώνιος - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

4. Σμυρλής Βασίλειος - Παράταξη Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 6 του ν.3852/2010 κι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 71 του ν. 4555/2018. τα πρακτικά των παραπάνω εκλογών διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε 

(5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας  - 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς», απείχαν της διαδικασίας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της ειδικής 

συνεδρίασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 144/2019. 
 
Το πρακτικό της συνεδρίασης πήρε αριθμό 9/2019. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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