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                                       Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από ην πξαθηηθό   1/ 09-01-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

ήκεξα ηελ 09-01-2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Κπξηαθή θαη ώξα 10.00 ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ζπλήιζε ζε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα, ύζηεξα από 

ηελ 17255/24-12-2021 πξόζθιεζε ηνπ εθιεγέληνο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο 

δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ ηεο πιεηνςεθίαο θ.Παλαγηώηε Λπκπέξε, πνπ δεκνζηεύζεθε 

θαη επηδόζεθε  κε απνδεηθηηθό ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο (παξ.1 άξζξν 64 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην άξζξν 71 ηνπ 

Ν.4555/18) θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ 

ΤΠ.Δ. «πεξί ζύγθιηζεο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ 

απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ». 

 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξνεδξεύσλ δεκνηηθόο ζύκβνπινο 

δηαπίζησζε όηη από ηα είθνζη  επηά [27] κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ήηαλ 

παξόληα ηα είθνζη έλα [21]  κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 

 

                  ΠΑΡΟΝΣΔ                                               
1.- ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

2.- ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

3.- ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ                                    

4.- ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ  

5.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

6.- ΚΤΠΡΑΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

7.-  ΓΑΛΑΝΟΤ – ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ  

8.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ  ΑΡΗΑΓΝΖ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

9.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ                            

10.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

11.- ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

12.- ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

13.- ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

14.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

15.- ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ  

16.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ  

17.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ  

18.- ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

19.- ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

20.- ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ  

21.- ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  
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                       ΑΠΟΝΣΔ 
 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

2.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΖ  

3.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

4.- ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ  

5.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

6.- ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  
 

                           ΠΡΟΔΛΔΤΔΙ –ΑΠΟΥΩΡΗΔΙ 
 Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1

νπ
 ζέκαηνο θαη ώξα 10:39΄ πξνζήιζε ν δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο θ.Νηθόιανο Βαθάθεο.   
 

 

ηελ ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αιέμαλδξνο  

Λπκπέξεο, ελώ δελ πξνζθιήζεθαλ θαη δελ παξίζηαληαη νη πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ 

πκβνπιίσλ θαζόζνλ, δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 95 

ηνπ Ν.3463/2006. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν ν πξνεδξεύσλ ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξνεδξεύσλ δεκνηηθόο ζύκβνπινο θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

είπε: 

  

    ΘΔΜΑ 1
ο
 : « Δκλογή ηοσ προεδρείοσ ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ». 

 
Ο πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο, αθνύ αλέζεζε θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα ζηνλ 

δεκνηηθό ππάιιειν θ.Γεώξγην Κσζηάθε, θάιεζε ην ζπκβνύιην λα πξνβεί ζηελ 

εθινγή ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ 

δεύηεξε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

09.01.2022 έσο 31.12.2023, ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, ε νπνία έιαβε ρώξα 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ην άξζξν απηό 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 71 ηνπ λ. 4555/2018. 

Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο, πξνηείλεηαη ν πξόεδξνο από ηελ 

παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο δεκάξρνπ, ν αληηπξόεδξνο από ηελ παξάηαμε πνπ 

αλαδείρζεθε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε
 
 θαη ν γξακκαηέαο από ηελ παξάηαμε πνπ 

αλαδείρζεθε ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε. ηε ζπλέρεηα, θάιεζε όινπο ηνπο 

ζπκβνύινπο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγκέλνπ δεκάξρνπ λα απνζπξζνύλ 

(πξνο ην δεμηό κέξνο ηεο αίζνπζαο), ώζηε λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην πξόεδξν ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σαπηόρξνλα, θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο πνπ 

αλαδείρζεθε δεύηεξε ζε εθινγηθή δύλακε λα απνζπξζνύλ (πξνο ην αξηζηεξό κέξνο 

ηεο αίζνπζαο) θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ ππνςήθην αληηπξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ. Σέινο, θάιεζε ηα κέιε ηεο παξάηαμεο πνπ αλαδείρζεθε ηξίηε ζε 

εθινγηθή δύλακε λα απνζπξζνύλ (ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο) θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ 

ππνςήθην γξακκαηέα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Όπσο ελεκέξσζε ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο, πξνηεηλόκελνη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζέζεσλ ηνπ πξνεδξείνπ από ηηο παξαηάμεηο είλαη όζνη ζπγθεληξώζνπλ ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ αληίζηνηρσλ παξαηάμεσλ, θαηόπηλ κπζηηθήο 

ςεθνθνξίαο. Δάλ θαλείο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία, ηόηε ε ςεθνθνξία ζα επαλαιεθζεί. Δάλ θαη θαηά ηε δεύηεξε απηή 
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ςεθνθνξία δελ ζπγθεληξσζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ή ππάξμεη ηζνςεθία, ηόηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ 

δύν επηθξαηέζηεξσλ ππνςήθησλ. Καηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία εθιέγεηαη όπνηνο 

ζπγθεληξώζεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο παξάηαμεο, ελώ ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε. 

Οη ζύκβνπινη ησλ πξνκλεζζέλησλ παξαηάμεσλ αθνινύζεζαλ ηε δηαδηθαζία πνπ 

αλαιύζεθε. Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ν πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο αλαθνίλσζε ηα 

νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθιέρζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α. ππνςήθηνο πξόεδξνο ν θ. Κππξαίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι ζπγθεληξώλνληαο 

ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο πιεηνςεθίαο (12)  , 

β. ππνςήθηνο αληηπξόεδξνο ν θ.Παλνύζνο Αξηέκηνο ηνπ ηαύξνπ ζπγθεληξώλνληαο 

ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο (5) θαη  

γ. ππνςήθηνο γξακκαηέαο ν θ.Γελληάο Πνιπθξάηεο ηνπ Διεπζεξίνπ ζπγθεληξώλνληαο 

ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζώκαηνο  (18) , κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο Α΄ (παξ. 3 άξζξν 64 Ν.3852/10, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 71 νπ Ν. 4555/18) επεηδή ζύκθσλα κε ξεηή δήισζε 

ηνπ επηθεθαιήο ηεο ηξίηεο εθινγηθήο δύλακεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε 

παξάηαμε ηνπ δελ επηζπκνύζε  λα πξνηείλεη ππνςήθην  γηα ηελ ζέζεη  ηνπ Γξακκαηέα. 

Ο πξνεδξεύσλ ζύκβνπινο, αθνύ νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

ππνςεθίσλ γηα θάζε αμίσκα από ηηο παξαηάμεηο, δήηεζε από ν ζύλνιν ηνπ ζώκαηνο  

λα πξνρσξήζεη ζηελ επηθύξσζε ηεο εθινγήο. 

 Παξάιιεια, γλσζηνπνίεζε όηη ε εθινγή ησλ πξνηεηλόκελσλ ππνςήθησλ γηα θάζε 

αμίσκα επηθπξώλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, αλ δελ ππνβιεζεί δηαθνξεηηθή 

πξόηαζε ή εάλ θακία από ηηο δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ηπρόλ ππνβιεζνύλ, θαηά ηε 

κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη θαη ζηελ νπνία κεηέρεη θαη ν αξρηθώο ππνδεηρζείο 

ππνςήθηνο, δελ θαηαθέξεη λα ζπγθεληξώζεη ηα δύν ηξίηα (2/3) ηνπ ζπλνιηθνύ 

αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο 

δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξνεδξεύνληα ύκβνπιν όηη εθιέρζεθαλ γηα ηελ δεύηεξε 

ζεηεία (09.01.2022 - 31.12.2023) 

Α] Γηα ην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηνπ πιεηνςεθήζαληνο 

ζπλδπαζκνύ  Κσπραίοσ Γημήηριος  πνπ έιαβε  ςήθνπο  ππέξ (18) θαη  (3) θαηά . 

Β]  Γηα ην αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηεο κεηνςεθίαο 

Πανούζος Αρηέμιος   πνπ έιαβε ςήθνπο  ππέξ (18) θαη (3) θαηά. 

Γ] Γηα ην αμίσκα ηνπ Γξακκαηέα ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηνπ πιεηνςεθήζαληνο 

ζπλδπαζκνύ  Γεννιάς Πολσκράηης πνπ έιαβε  ςήθνπο  ππέξ (18) θαη (3) θαηά. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο  12:45΄΄ (ώξα). 

     Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   1/09-01-2022 θαη ππνγξάθεηαη 

σο έπεηαη. 
 

                  Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ                                 ΣΑ  ΜΔΛΗ 
 ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

                                                              ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

                                                             ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  

                                                              ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ  

                                                             ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

                                                             ΚΤΠΡΑΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

                                                             ΓΑΛΑΝΟΤ–ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΟΤ ΣΤΛΗΑΝΟΤ  

                                                             ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ  ΑΡΗΑΓΝΖ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

                                                              ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤ  

                                                              ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  
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                                                             ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

                                                             ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

                                                            ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

                                                             ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ  

                                                             ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ  

                                                            ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ  

                                                             ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ  

                                                             ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ ΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

                                                             ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

                                                             ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ  

                                                             ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  

 

 

 

 

                                                                    Καρλόβαζι   10  Ιανοσαρίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Γ.. 

      ΚΤΠΡΑΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
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