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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 162/2014 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της ..18ης/2014.. Ειδικής Επαναληπτικής ∆ηµόσιας 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Θέµα: Εκλογή µελών  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα ..∆εκατέσσερις (14).. του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 
2014,ηµέρα Κυριακή και ώρα 17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
συνήλθε σε ειδική επαναληπτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, στο Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, στην οδό Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. ..28747/10-09-2014.. έγγραφη 
πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις 
περισσότερες ψήφους κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, 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 ∆ηµάρχου κ. ∆ιονυσίου Ζαµάνη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα 
στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πως υπήρχε νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών παραβρέθηκαν παρόντα 37 µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.            1.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                              2.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.             3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ.             4. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
5. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
6. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17. ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ). 
18. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
19. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
20. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
21. ΡΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
23. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
24. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
25. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
26. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
27. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
28. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
29. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
30. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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31. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
32. ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
33. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
34. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
35. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
36. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
37. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο δικηγόρος του ∆ήµου κ. Βασιλείου Ιωάννης.  
 
Απουσίες: 
� Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος απουσίαζε κατά την ψηφοφορία των 

αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής. 
� Ο ∆.Σ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά την ψηφοφορία των εκπροσώπων 

στην  ΠΕ∆ 
Αποχωρήσεις: 
� Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής  

Ποιότητας Ζωής  απεχώρησε οι κ.κ. Ίσσαρης Γρηγόριος . 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος, Γιαννουλάτος Σπυρίδων, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα 
στη  δηµοτική  υπάλληλο κ. Κυριακούλη Ελευθερία, κάλεσε το Συµβούλιο να 
προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για δυόµιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή 
συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά ..Οκτώ.. (8).. τακτικά µέλη εκ 
των οποίων ..τρία (3).. θα προέρχονται από το σύνολο των συµβούλων της 
µειοψηφίας και επίσης ..Πέντε (5).. αναπληρωµατικά µέλη, εκ των οποίων  
..δύο..(2) θα προέρχονται από το σύνολο της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Επισήµανε δε, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 
του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν µπορεί να εκλεγεί 
µέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών 
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 σ' αυτή (τρείς (3) 
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 του συνόλου των µελών της µειοψηφίας και αν τούτο 
δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την 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 µελών της µειοψηφίας. 
 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας και µε 
την απόλυτη Πλειοψηφία της, ήτοι επί συνόλου 16 µελών, 15 παρόντων, 12 ψήφοι 
Υπέρ των υποψηφιοτήτων, 2 Λευκές ψήφοι των κ. κ. Ζυγούνα Γεωργίου και 
Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και 1 Αποχή της κ. Σώκου Ζωής εκλέχτηκαν : α. υποψήφιοι 
τακτικοί οι κ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Φωτάκης Ιωάννης 
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και β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι κ. κ.  Καλαφατέλης Ιωάννης και Λουκάτου 
Ανθή. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν από την 
Α΄ φάση ήτοι:  
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και 
Φωτάκης Ιωάννης και β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι κ. κ.  Καλαφατέλης 
Ιωάννης και Λουκάτου Ανθή 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 
και στη συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε 
µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους 
υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, 
προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 
ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους της πλειοψηφίας που επιθυµούν να 
θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής …πέντε (5)…. Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ. κ 
Στασινοπούλου Αναστασία, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), 
Ράικος ∆ηµήτριος και Κρητικός Αθανάσιος και για αναπληρωµατικά µέλη ..τρείς 
(3).... Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ.  Χρονόπουλος Πέτρος, Πέππα Αγγελική και 
Κοκµοτός Βασίλειος. 
 
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των ..οκτώ (8).. τακτικών µελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, ανήλθαν σε  …Οκτώ (8).. ήτοι  ..τρείς(3) ..της µειοψηφίας και ..πέντε (5).. 
της πλειοψηφίας. 
 
Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ισάριθµους µε τα µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από 
τους Οκτώ (8) υποψηφίους οι επτά (7) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων επί συνόλου 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων ψήφισαν 37 και συγκεκριµένα 
έλαβαν  οι κ.κ Στασινοπούλου Αναστασία 23 ψήφους, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
22 ψήφους,  Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 26 ψήφους, Ράικος ∆ηµήτριος 22 ψήφους,  
Κρητικός Αθανάσιος 20 ψήφους, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 20 ψήφους και   Φωτάκης 
Ιωάννης 23 ψήφους, οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά 
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποµένει δε άλλη µία (1) θέση τακτικών µελών 
για την οποία ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για τον εναποµείναντα υποψήφιο. 
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε για τον εναποµείναντα υποψήφιο οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν µέχρι τόσους υποψηφίους, όσες και οι κενές θέσεις 1. 
Συγκεκριµένα επί συνόλου 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, ψήφισαν 37 και ο κ. 
Κανατσούλης Ιωάννης  έλαβε 14 ψήφους. Μετά την παραπάνω ψηφοφορία 
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διαπιστώθηκε ότι δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οπότε  
θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία. 
 
Μετά την τρίτη ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Κανατσούλης  Ιωάννης  έλαβε 18 ψήφους και  εκλέγεται ως τακτικό µέλος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  µε τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων ∆ηµοτικών 
Συµβούλων. 
 
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 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωµατικά 
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο 
ότι επί συνόλου 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων ψήφισαν 35 εκλέχθηκαν ως 
αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  µε απόλυτη πλειοψηφία  
επί των  παρόντων  οι   ∆ηµοτικοί   Σύµβουλοι κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος 26 
ψήφους, Πέππα Αγγελική 26 ψήφοι,  Κοκµοτός Βασίλειος 25 ψήφους, 
Καλαφατέλης Ιωάννης 21 ψήφους και Λουκάτου Ανθή 25 ψήφους. 
∆εδοµένου ότι υπήρξε ισοψηφία µεταξύ των αναπληρωµατικών µελών κ. κ. 
Χρονόπουλου Πέτρου και Πέππα Αγγελικής, έλαβαν και οι δύο 26 ψήφους, 
διεξήχθη κλήρωση από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 1ο 
αναπληρωµατικό µέλος εξελέγη  η κ.  Πέππα Αγγελική. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
εκλέχθηκαν για δυόµιση έτη (1.9.2014- 5.3.2017) τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ως εξής: 
 
Τακτικά Μέλη: 1 Ζώτου Βασιλική (Βάνα),  2 Στασινοπούλου Αναστασία, 3 Ταουξή-
Χριστιανίδη Καλλιόπη, 4 Ράικος ∆ηµήτριος, 5 Κρητικός Αθανάσιος, 6 Φωτάκης 
Ιωάννης,7 Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, 8 Κανατσούλης Ιωάννης. 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 1 Πέππα Αγγελική,2 Χρονόπουλος Πέτρος, 3 Κοκµοτός Βασίλειος 
4 Λουκάτου Ανθή, 5 Καλαφατέλης Ιωάννης. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 162/2014. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.    ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.   
       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
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ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ- ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ –ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ). 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΡΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ –ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 


