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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 13ης/2014 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού. 

Αριθ. Απόφασης 132/2014 

                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

« Εκλογή μελών  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικά, αναπληρωματικά μέλη) για την περίοδο 

2014-2017» 

                                                        

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7  Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα  Κυριακή  και ώρα 

10.00 π.μ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 

11984/2-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους , η οποία  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τον 

Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα  (26), 

δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                           1.    ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

4. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                           ( που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα 

5. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ      

7. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                        

8. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
9. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
11. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

12. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                         
13. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

14. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

15. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
16. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

17. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                          
18. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

19. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ    
21. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ                                                                            
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22. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

23. ΤΣΑΠΡΑΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
24. ΠΟΥΣΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

25. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
26. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   

  
Ο Προεδρεύων κ. Αλέξανδρος Ζυγογιάννης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος.  

Στην συνεδρίαση αυτή  και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας  για την τήρηση 

των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία των δυόμιση ετών  2014- 2017 ο 

νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Ρόδης Λάμπρος  κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία των δυόμιση ετών  2014- 2017, 

στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.  

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι ( 6) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο ( 2) 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 Δημοτικού Συμβουλίου. 

Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συμβούλους 

των Δημοτικών 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 δύο (2) 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 της μειοψηφίας. 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας ( Α΄ Φάση)  και μετά την 

ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών μελών της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ήτοι:   Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας , Τσάπρας Νεκτάριος.  

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι : Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Μέττας Λουκάς, 

Μπαμπλέκος Χρήστος  και  Νίκας Δημήτριος. 
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Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 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. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής  ( Β’ Φάση ) των έξι ( 6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι  δύο ( 2) 

της μειοψηφίας  και τέσσερις  ( 4) της πλειοψηφίας. 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθμους με τα μέλη της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι  (6) 

υποψηφίους  και οι έξι (6) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι  : 

Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος (17 ψήφοι), Μέττας Λουκάς (17 ψήφοι), Μπαμπλέκος Χρήστος  (17 

ψήφοι),  Νίκας Δημήτριος  (17 ψήφοι),  Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας (17 ψήφοι),  , Τσάπρας Νεκτάριος 

(17 ψήφοι) οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.  

Διαπιστώνεται από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :  Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος  Μέττας 

Λουκάς, Μπαμπλέκος Χρήστος  ,  Νίκας Δημήτριος  ,  Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας, Τσάπρας 

Νεκτάριος. 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας ( Α΄ Φάση)  και μετά την 

ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ήτοι:  οι Πούσιας Ιωάννης και Τριανταφύλλου Λουκάς.  

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής τρεις (3)  Σύμβουλοι και ονομαστικά: οι  Καραβαγγέλη Βασιλική, Κόκκινος Ιωάννης  και 

Φεργαδιώτης Ευθύμιος.  

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής ( Β΄ Φάση ) των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  με 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 
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Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε  (5) 

υποψηφίους  και οι πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα:  

Καραβαγγέλη Βασιλική (18 ψήφοι), Κόκκινος Ιωάννης (18 ψήφοι) , Φεργαδιώτης Ευθύμιος  (17 

ψήφοι), Πούσιας Ιωάννης (16 ψήφοι) και Τριανταφύλλου Λουκάς (14 ψήφοι) οι οποίοι και εκλέγονται 

από την ψηφοφορία αυτή . 

Διαπιστώνεται από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : Καραβαγγέλη Βασιλική , Κόκκινος 

Ιωάννης , Φεργαδιώτης Ευθύμιος, Πούσιας Ιωάννης  και Τριανταφύλλου Λουκάς.  

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

Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2014-2017 ως εξής: 

Τακτικά Μέλη: 1). Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, 2). Μέττας Λουκάς, 3). Μπαμπλέκος Χρήστος  ,  4). 

Νίκας Δημήτριος  , 5). Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας, 6). Τσάπρας Νεκτάριος. 

Αναπληρωματικά Μέλη: 1). Καραβαγγέλη Βασιλική , 2). Κόκκινος Ιωάννης , 3). Φεργαδιώτης 

Ευθύμιος, 4). Πούσιας Ιωάννης  και 5). Τριανταφύλλου Λουκάς. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  132/2014. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Τα Μέλη 

      

 

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΟΔΗΣ   
                                                                                                   
ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,   ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΜΑΡΑΝΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ,   ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ,    
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ , ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ,  ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΝΙΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, 
ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,  ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΤΣΙΑΜΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ΤΣΑΠΡΑΣ  
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ , ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,   ΣΚΟΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.         

 ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ          

Ορχομενός 11-9-2014  

Ο Δήμαρχος  Ορχομενού                                     

 

ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ          
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