
 
Πρακτικό Εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από  τα πρακτικά της με αριθμό 3/2013 ,ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ΄αριθμ. 3/2013 πρόσκληση του 

συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  5 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1.-Αθανάσης Θεμιστοκλής 

2.-Αθανασιάδης Απόστολος 

3.-Αντωνέλλη Αναστασία 

4.-Αργυρίου Χρύσανθος 

5.-Αστυρακάκης 

Κωνσταντίνος 

6.-Βατός Ιωάννης 

7.-Βελούτσος Δημήτριος 

8.-Βογιατζής Ελευθέριος 

9.-Βουνάτσος Γεώργιος 

10.-Γιαβάσης Ευάγγελος 

11.-Γυμνάγος Προκόπιος 

12.-Δόλκα Σοφία 

13.-Ζαφειρίου Δημήτριος 

14.-Ζαφειρίου Παναγιώτης 

15.-Καραγεωργίου 

Ευστράτιος 

16.-Κατράνης Νικόλαος 

17.-Κορδώνης Χρήστος 

18.-Κοτζαδημητρίου 

Κωνσταντίνα 

19.-Κουμαράς Αντώνιος 

20.-Κουνιαρέλλης Ηλίας 

21.-Κυρατζής-Χρυσοστόμου 

Ευστράτιος 

22.-Κυριαζής Γεώργιος 

 

23.-Κύτελης Ευστράτιος 

24.-Κωνσταντιδέλλης 

Εμμανουήλ 

25.-Λεμονός Γεώργιος 

26.-Μαρινάτος Σωτήριος 

27.-Παλαιολόγος Ευάγγελος 

28.-Παρασκευαϊδης 

Παναγιώτης 

29.-Πατερέλλης Παντελεήμων 

30.-Πατέστος Απόστολος 

31.-Πνακά Ταξιαρχούλα 

32.-Πολίτης Σταύρος 

33.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη 

Αθηνά 

34.-Σπανιά Ζαχαρούλα 

35.-Σταμάτης Παναγιώτης 

36.-Ταξείδης Αριστείδης 

37.-Τσακίρης Ιωάννης 

38.-Φραγκόπουλος 

Κωνσταντίνος 

39.-Χατζηκομνηνός 

Αριστείδης 

40.-Χοχλάκα Βασιλική 

41.-Ψαρόπουλος 

Κωνσταντίνος 
 

 

1.-Αλεξίου Ευστράτιος 

2.-Κάσσιος Δημήτριος 

3.-Πάλλης Γεώργιος 

4.-Σάββα Περσεφόνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το 

Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής έως 31.8.2014, 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 πέντε (5) θα 

προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφίας  και δύο (2) θα προέρχονται από το 

σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας, και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 

τρεις θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφίας και τρεις (3) θα προέρχονται 

από το σύνολο των συμβούλων 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 και ανάδειξη των 

υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων 

της μειοψηφίας και που αναλογούν σ΄αυτή (π.χ. τρεις 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 των παρόντων 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 η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την 

ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ήτοι: α.υποψήφιοι 

τακτικοί οι κ.κ. Κύτελης Ευστράτιος, Λεμονός Γεώργιος, Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα ,και 

β.υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ. Αργυρίου Χρύσανθος, Βελούτσος Δημήτριος. Ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Δημοτικό 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. Βουνάτσος Γεώργιος, Γυμνάγος 

Προκόπιος, Κορδώνης Χρήστος, Ταξείδης Αριστείδης και Τσακίρης Ιωάννης και για 

αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Αθανασιάδης Απόστολος, 

Αστυρακάκης Κωνσταντίνος και Κυριαζής Γεώργιος. 

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 τρεις 

(3) της μειοψηφίας και πέντε (5) της πλειοψηφίας. 

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

Μετά τα πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους οκτώ (8) 

υποψηφίους συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ.  

Βουνάτσος Γεώργιος (30 ψήφοι), Γυμνάγος Προκόπιος (29 ψήφοι), Κορδώνης Χρήστος (30 

ψήφοι), Ταξείδης Αριστείδης  (29 ψήφοι), Τσακίρης Ιωάννης  (31 ψήφοι), Κύτελης Ευστράτιος 

(29 ψήφοι), Λεμονός Γεώργιος (29 ψήφοι), Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα (29 ψήφοι), οι οποίοι 

και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 



 

 

Σημειώνεται ότι ψήφισαν 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι –είχαν φύγει οι κ.κ. Σ.Δόλκα, Ε.Κυρατζής-

Χρυσοστόμου, Π.Παρασκευαϊδης, Τ.Πνακά, Π.Σταμάτης , Α.Πατέστος, Ζ.Σπανιά και Σ.Πολίτης. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητας των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας ,όπως ονομαστικά αναφέρονται 

παραπάνω. 

Μετά τα πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε (5) 

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

κ.κ.  Αθανασιάδης Απόστολος (28 ψήφοι), Αστυρακάκης Κωνσταντίνος (27 ψήφοι), Κυριαζής 

Γεώργιος (28 ψήφοι), Αργυρίου Χρύσανθος  (29 ψήφοι), Βελούτσος Δημήτριος (27 ψήφοι) οι 

οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.  

Σημειώνεται ότι ψήφισαν 32 Δημοτικοί Σύμβουλοι –είχαν φύγει οι κ.κ. Σ.Δόλκα, Ε.Κυρατζής-

Χρυσοστόμου, Π.Παρασκευαϊδης, Τ.Πνακά, Π.Σταμάτης , Α.Πατέστος, Ζ.Σπανιά ,Σ.Πολίτης και 

Α.Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη.  

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

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως 31.8.2014 ως εξής: 

Τακτικά μέλη : 

1. Βουνάτσος Γεώργιος 

2. Γυμνάγος Προκόπιος 

3. Κορδώνης Χρήστος 

4. Ταξείδης Αριστείδης 

5. Τσακίρης Ιωάννης 

6. Κύτελης Ευστράτιος 

7. Λεμονός Γεώργιος 

8. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα. 

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Αθανασιάδης Απόστολος 

2. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

3. Κυριαζής Γεώργιος 

4. Αργυρίου Χρύσανθος 

5. Βελούτσος Δημήτριος. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 24.30 μ.μ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                                                         Τα Μέλη 

Συμβουλίου Λέσβου                                                                

                                                                                                                         

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             Αθανάσης Θεμιστοκλής 

                                                                                           Αθανασιάδης Απόστολος 

                                                                                           Αντωνέλλη Αναστασία 

                                                                                           Αργυρίου Χρύσανθος 

                                                                                           Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 



                                                                                           Βατός Ιωάννης 

                                                                                           Βελούτσος Δημήτριος 

                                                                                           Βογιατζής Ελευθέριος 

                                                                                           Βουνάτσος Γεώργιος 

                                                                                           Γιαβάσης Ευάγγελος 

                                                                                           Γυμνάγος Προκόπιος 

                                                                                           Ζαφειρίου Δημήτριος 

                                                                                           Καραγεωργίου Ευστράτιος 

                                                                                           Κατράνης Νικόλαος 

                                                                                           Κορδώνης Χρήστος 

                                                                                           Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

                                                                                           Κουμαράς Αντώνιος 

                                                                                           Κουνιαρέλλης Ηλίας 

                                                                                                 Κυριαζής Γεώργιος 

                                                                                                 Κύτελης Ευστράτιος 

                                                                                                 Κωνσταντιδέλλης Εμμανουήλ 

                                                                                                 Λεμονός Γεώργιος 

                                                                                                 Μαρινάτος Σωτήριος 

                                                                                                 Παλαιολόγος Ευάγγελος 

                                                                                                 Πατερέλλης Παντελεήμων 

                                                                                                 Σουπιάδου-Βαμβουρέλλη Αθηνά 

                                                                                                 Ταξείδης Αριστείδης 

                                                                                                 Τσακίρης Ιωάννης 

                                                                                                 Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

                                                                                                 Χατζηκομνηνός Αριστείδης 

                                                                                                 Χοχλάκα Βασιλική 

                                                                                                 Ψαρόπουλος Κωνσταντίνος 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Μυτιλήνη 4.2.2013  

Με εντολή Δημάρχου 

Η ΕΙΔ.ΓΡΑΜ.ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. 

                   

 

 

 
 


