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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 30/10/2019 ώρα 21:40. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.10.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 11365 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

168/2019 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα   1ο : Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

Θεσσαλίας, για τη δημοτική περίοδο 2019 - 2023. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 30.10.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

11203/26.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κατσιάβας Αστέριος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σωτηρίου Βασίλειος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αλεξανδρίδου Βασιλική 26. Ευσταθίου Ηλίας 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την 

εγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Κοινότητας Καρίτσας. 

 

Θέμα  1ο : Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της 

Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, για τη δημοτική περίοδο 2019 - 2023. 

 

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. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της 

δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων.  

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

όγδοου του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019: 

«Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την 

εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της 

ΠΕΔ.». 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019: 

«Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση 

του παρόντος» 

 

Ο Δήμος Αγιάς εκπροσωπείται, στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, με τρεις (3) συνολικά 

εκπροσώπους. Από τους ανωτέρω εκπροσώπους τα τρία πέμπτα (3/5) προέρχονται υποχρεωτικά από την 

πλειοψηφία και τα υπόλοιπα δύο πέμπτα από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Τυχόν κλάσμα που 

προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 

μισού (0,5). Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην πλειοψηφία, όπως αυτοί 

έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο πρωτοδικείο είναι διαφορετικός των τριών πέμπτων του συνόλου των 

μελών τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό δημοτικών συμβούλων. Τυχόν κλάσμα που 

προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 

μισού (0,5). (παρ.3 άρθρο 4 π.δ. 75/2011).  

 

Ο ένας εκπρόσωπος είναι αυτοδίκαια ο Δήμαρχος. Ως εκ τούτου, με τη διαδικασία της ψηφοφορίας θα 

εκλεγούν συνολικά άλλοι δύο (2) εκπρόσωποι, εκ των οποίων ένας (1) θα προέρχεται από την πλειοψηφία 

(3/5 του συνόλου) και ένας (1) θα προέρχεται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας (2/5 του συνόλου). 

 

Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές 

εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί 

από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, 

εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134). Υποψηφιότητες εκτός 

συνδυασμών αποκλείονται. 

ΑΔΑ: ΨΗΖΙΩ6Ι-Ο46



Σελίδα 3 από 4 

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων 

ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο 

πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων 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 κατανομή των εδρών βάσει 

αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού 

μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο. 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. 

 

Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των 

σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι 

κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και 

καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν 

κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου. 

 

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον 

αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που 

εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από 

κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη 

Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Κατατέθηκαν τρεις (3) δηλώσεις για την κατάρτιση των συνδυασμών. 

 

Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού Προοδευτική Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Αγιάς καταρτίστηκε 

συνδυασμός με την ονομασία «Προοδευτική Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Αγιάς» στον οποίο έθεσαν 

υποψηφιότητα οι κ.κ. Γεώργιος Γιάνναρος του Νικολάου και Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη. 

 

Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού Αγιά 2019 Νέα Εποχή καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία 

«Αγιά 2019 Νέα Εποχή» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Αγγελάκας Ιωάννης του Αχιλλέα, 

Μπαλταγιάννη  - Σοφολόγη Σοφία του Δημητρίου και Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη. 

 

Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία 

«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Κασίδας Ιωάννης του Θεοδώρου και 

Σωτηρίου Βασίλειος του Γεωργίου. 

 

Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και κλήθηκαν να προβούν 

στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με μυστική ψηφοφορία. 

 

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

 

Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει ο Δήμος 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:  
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Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «Προοδευτική Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Αγιάς»: 

1. Γεώργιος Γιάνναρος του Νικολάου, έλαβε 12 ψήφους (εκλέγεται) 

2. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη, έλαβε 11 ψήφους (αναπληρωματικός) 

 

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: 

1. Αγγελάκας Ιωάννης του Αχιλλέα, έλαβε 10 ψήφους (εκλέγεται) 

2. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη, έλαβε 5 ψήφους (αναπληρωματικός) 

3. Μπαλταγιάννη  - Σοφολόγη Σοφία του Δημητρίου, έλαβε 4 ψήφους (δεν εκλέγεται) 

 

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: 

1. Κασίδας Ιωάννης του Θεοδώρου, έλαβε 2 ψήφους (δεν εκλέγεται) 

2. Σωτηρίου Βασίλειος του Γεωργίου, έλαβε 2 ψήφους (δεν εκλέγεται) 

 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Σώμα τα ονόματα των εκπροσώπων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, για τη δημοτική περίοδο 2019 -

2023: 

 

Τακτικοί: 

1. Γκουντάρας Αντώνιος του Νικολάου, Δήμαρχος Αγιάς. 

2. Γεώργιος Γιάνναρος του Νικολάου, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. 

3. Αγγελάκας Ιωάννης του Αχιλλέα, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας. 

 

Αναπληρωματικοί: 

1. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. 

2. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2019. 
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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