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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 01 Σεπτεμβρίου 2019 
 

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   
 Τηλ.: 2755360133 

Fax: 2755360179 
e-mail: dsbkyn@gmail.com 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 20/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 
12:00, συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 8664/26-08-2019 του Δημοτικού 
Συμβούλου  της πλειοψηφίας κ. Πλακοκέφαλου Θεμιστοκλή του Δημητρίου , ο οποίος έλαβε 
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 
- Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης – όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 
4623/2019 αντίστοιχα και των οδηγιών που δόθηκαν σε όλους τους Δήμους της Χώρας με 
την υπ’ αριθμό 87/59646/20-08-2019, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν είκοσι επτά (27) παρόντες. 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής του Δημητρίου Πρόεδρος Δ.Σ. 
Βλάχος Χρήστος του Παναγιώτη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Πετράκης Βασίλειος του Παναγιώτη Γραμματέας Δ.Σ. 
Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου Μέλος Δ.Σ. 
Δαλιάνης Ιωάννης του Ευστρατίου Μέλος Δ.Σ. 
Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. 
Καμπύλης Κωνσταντίνος του Πέτρου Μέλος Δ.Σ. 
Σαμαρτζής Γεώργιος του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. 
Μπάρλα Αρετή- Μαρία του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. 
Αρφάνης Αλέξιος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. 
Αναγνωστάκου Χατζηγιάννη  Χριστίνα του Χαραλάμπους Μέλος Δ.Σ. 
Κλεώπας Γεώργιος του Ηλία Μέλος Δ.Σ. 
Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου Μέλος Δ.Σ. 
Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα Μέλος Δ.Σ. 
Γαρδικιώτης Γεώργιος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. 
Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου Μέλος Δ.Σ. 
Γκαύρος Δημήτριος του Χρήστου Μέλος Δ.Σ. 
Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου Μέλος Δ.Σ. 
Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου Μέλος Δ.Σ. 

Σαβούρδος Πέτρος του Παναγιώτη Μέλος Δ.Σ. 

Χονδρολέος Ιωάννης του Ηλία Μέλος Δ.Σ. 

 

ΑΔΑ: ΩΤΩΔΩ9Ψ-8ΡΣ



 
 
 
 
 

2

Τσιούλος Σπύριδων του Ηλία Μέλος Δ.Σ. 

Τσιώρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. 

Παινέσης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου Μέλος Δ.Σ. 

Βεκιάρης Βασίλειος του Ηλία Μέλος Δ.Σ. 

Κολοστούμπης Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. 

Τετώρος Βασίλειος του Σπύρου Μέλος Δ.Σ. 

 
Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και ήταν παρών, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Καμπύλης Γεώργιος. 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 

 
Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    
του θέματος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους. 

 
Αριθμός Αποφάσεως : 181/2019 

 
ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

 
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. 
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον Δημοτικό 
Υπάλληλο κ. Τερζάκη Γεώργιο του Νικολάου, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην διαδικασία 
για την εκλογή των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 
«Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» - όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει - για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή 
για το χρονικό διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και 06 Νοεμβρίου 2021 και το οποίο 
ορίζει : 

1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο 
ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη 
αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το 
συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και 
σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα 
πέντε (45) μέλη. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό 
συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις 
επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές 
προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος. 

2. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή και στην 
επιτροπή ποιότητας ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, έως δεύτερου 
δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των 
δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη 
εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Για τη 
διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια 
ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί κατ' εφαρμογή του 
ανωτέρω εδαφίου υπολείπεται του συνόλου του αριθμού των μελών που εκλέγονται 
στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος 
κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης 
και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου 
υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις 
δημοτικές εκλογές. 
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3. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει εκλέξει τον 
ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε 
ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού 
αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο 
αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή. 

4. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική 
ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα 
ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να 
εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όσος ο 
αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό 
επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών 
εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο 
με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι 
κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

5. Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο 
ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι 
των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό Δημοτικών Συμβούλων και, σε περίπτωση 
ίσου αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές. 

6. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των 
εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια 
της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών 
ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος 
σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη 
των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. 
Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, 
παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση 
τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας - το Δημοτικό Συμβούλιο 
του οποίου αποτελείται από είκοσι επτά (27) μέλη - η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται 
από επτά (7) μέλη συνολικά, εκ των οποίων τα τρία (3) είναι οριζόμενα.  
Για το λόγο αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία εκλογής των υπολοίπων τεσσάρων 
(4) τακτικών, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών 
προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 
Σε εφαρμογή των οριζόμενων στις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρέπει να υπολογίσουμε αρχικά το εκλογικό μέτρο. Τα μέλη 
του Δημοτικού μας Συμβουλίου είναι 27, τα οποία διαιρούνται με τον αριθμό των εκλεγομένων 
μελών (4) και προκύπτει ο αριθμός 6,75 που είναι το εκλογικό μέτρο. 
Με βάση το εκλογικό μέτρο : 

7. Η Δημοτική Παράταξη «Πρωτοβουλία Αλλαγής» - που πλειοψήφησε στις εκλογές και 
εξέλεξε Δήμαρχο, έχει εκλέξει δέκα τρεις (13) Δημοτικούς Συμβούλους και εκλέγει δύο 
(2) τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή (13/6,75=1,92). 

8. Η Δημοτική Παράταξη «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών» - η οποία ήρθε δεύτερη 
σε σταυρούς προτίμησης, έχει εκλέξει δέκα (10) Δημοτικούς Συμβούλους και εκλέγει δύο 
(2) τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή (10/6,75=1,48). 

Οι λοιπές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να εκλέξουν κανένα τακτικό 
ή αναπληρωματικό μέλος, αφού σύμφωνα με τον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων που 
έχουν εκλέξει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα ανωτέρω οριζόμενα δεν πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις (εκλογικό μέτρο, αδιάθετα υπόλοιπα). 
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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 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
Καμπύλης Γεώργιος : Τα οριζόμενα μέλη στην Επιτροπή ποιότητας Ζωής είναι ο 
Αντιδήμαρχος κ. Γαρδικιώτης Γεώργιος ως Πρόεδρος και μέλη οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καμπύλης 
Ιωάννης και Κατσής Δημήτριος.  
Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης «Πρωτοβουλία Αλλαγής»,  προτείνω ως 
υποψηφίους για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους παρακάτω Δημοτικούς 
Συμβούλους : 

1. Καμπουρολιά Παναγιώτη του Σταύρου. 
2. Μπάρλα Αρετή – Μαρία του Ιωάννη. 
3. Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα και 
4. Δαλιάνη Ιωάννη του Ευστρατίου. 

Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι αποδέχθηκαν την υποψηφιότητά τους, η οποία και 
εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών της ανωτέρω παράταξης. 
Μαντάς Παναγιώτης : Από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης «Ανεξάρτητη 
Δημοτική Κίνηση Πολιτών, προτείνω ως υποψηφίους για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους : 

1. Μαντά Παναγιώτη του Κωνσταντίνου. 
2. Λυτρίβη Γεώργιο του Θεοδώρου. 
3. Παινέση Γρηγόριο του Κωνσταντίνου και 
4. Τσιούλο Σπυρίδωνα του Ηλία. 

Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι αποδέχθηκαν την υποψηφιότητά τους, η οποία και 
εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών της ανωτέρω παράταξης. 
Ο Πρόεδρος, αφού οι Δημοτικές Παρατάξεις κατάρτισαν και κατέθεσαν τα ψηφοδέλτιά τους, 
κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, διένειμε τα ψηφοδέλτια αυτά μαζί με τα λευκά 
και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης 
που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών μελών και των 
αναπληρωματικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Κάθε Σύμβουλος κλήθηκε να ψηφίσει υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό 
αριθμό εκλεγόμενων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δηλαδή να θέσει μέχρι και 
τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης. 
Τέλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τόνισε ότι ψηφοδέλτια στα οποία θα 
σημειωθούν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους, δεν θα ληφθούν 
υπόψη. 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα : 
Ψήφισαν είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι και βρέθηκαν ισάριθμοι φάκελοι. 
Από την Παράταξη «Πρωτοβουλία Αλλαγής», 
Ο υποψήφιος Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου, έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 
προτίμησης. 
Η υποψήφια Μπάρλα Αρετή – Μαρία του Ιωάννη, έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς 
προτίμησης. 
Η υποψήφια Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα, έλαβε δέκα τρείς (13) σταυρούς προτίμησης. 
Ο υποψήφιος Δαλιάνης Ιωάννης του Ευστρατίου, έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης. 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμπουρολιάς Παναγιώτης του 
Σταύρου και Μπάρλα Αρετή – Μαρία του Ιωάννη, ισοψήφησαν, αφού έλαβαν από δέκα 
τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης ο καθένας. 
Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, διενήργησε την προβλεπόμενη 
κλήρωση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά εκλογής των τακτικών μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, από την παράταξη «Πρωτοβουλία Αλλαγής». 
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Από την διενεργηθείσα κλήρωση, πρώτος αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου, ο οποίος εκλέγεται ως πρώτο τακτικό μέλος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δεύτερη η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπάρλα Αρετή – Μαρία του 
Ιωάννη, η οποία  εκλέγεται ως δεύτερο τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από 
την παράταξη «Πρωτοβουλία Αλλαγής» ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, 
σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβαν και την διενεργηθείσα 
κλήρωση, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι : 

1. Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου.  
2. Μπάρλα Αρετή – Μαρία του Ιωάννη.  

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν, από την ίδια ως άνω παράταξη, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι : 

1. Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα.  
2. Δαλιάνης Ιωάννης του Ευστρατίου. 

Από την Παράταξη «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών», 
Ο υποψήφιος Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης. 
Ο υποψήφιος Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου, έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης. 
Ο υποψήφιος Παινέσης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου, έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης. 
Ο υποψήφιος Τσιούλος Σπυρίδων του Ηλία, έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης. 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου 
και Τσιούλος Σπυρίδων του Ηλία, ισοψήφησαν – δεδομένου ότι έλαβαν από εννέα (9) 
σταυρούς προτίμησης ο καθένας – και πρέπει να διενεργηθεί η προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξής τους. 
Από την κλήρωση που διενεργήθηκε, πρώτος αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Τσιούλος Σπυρίδων του Ηλία, ο οποίος εκλέγεται ως δεύτερο τακτικό μέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και δεύτερος αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λυτρίβης Γεώργιος του 
Θεοδώρου, ο οποίος εκλέγεται ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 
Κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν τρία (3) λευκά ψηφοδέλτια. 
Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ως 
τακτικά μέλη, από την παράταξη «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών», καταλαμβάνουν 
κατά σειρά, σύμφωνα με τον  αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβαν και την 
διενεργηθείσα κλήρωση, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι : 

1. Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. 
2. Τσιούλος Σπυρίδων του Ηλία. 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν και την διενεργηθείσα κλήρωση, από την ίδια ως άνω παράταξη, οι 
παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι : 

1. Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου. 
2. Παινέσης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου. 

 
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 
εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για 
τη θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και 06 Νοεμβρίου 2021, ως ακολούθως : 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ανά παράταξη) : 

1. Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου, (Πρωτοβουλία Αλλαγής) 
2. Μπάρλα Αρετή – Μαρία του Ιωάννη, (Πρωτοβουλία Αλλαγής) 
3. Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών) 
4. Τσιούλος Σπυρίδων του Ηλία, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών) 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ανά παράταξη) : 

1. Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα, (Πρωτοβουλία Αλλαγής) 
2. Δαλιάνης Ιωάννης του Ευστρατίου, (Πρωτοβουλία Αλλαγής) 
3. Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών) 
4. Παινέσης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών) 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2019 

Ακριβές αντίγραφο 
 

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής 
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