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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: 

 

                  ΠΑΡΟΝΣΕ                                               
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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                       ΑΠΟΝΣΕ 
 

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  
 

                           ΠΡΟΕΛΕΤΕΙ –ΑΠΟΥΩΡΗΕΙ 
 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 δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

είπε: 

  

    ΘΕΜΑ 2
ο
 : « Εκλογή ηων μελών ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ». 

 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηζρύεη, θαη 

ζύκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο εγθπθιίνπ αξ. 90/απ. 59849/2019 Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ πεξί ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξόηεζεο θαη εθινγήο ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο Εσήο,   ε  εθινγή ησλ ηαθηηθώλ 

θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  γηα ηελ δεύηεξε ζεηεία ηεο 

ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, γίλεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 09-01-2022 έσο 

31-12-2023. 

Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά ηέζζεξα (4) ηαθηηθά κέιε, ελώ νη 

ινηπνί ππνςήθηνη, αλά παξάηαμε, ζα απνηεινύλ θαηά ζεηξά ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο. 

Από ηα ηέζζεξα (4) εθιεγόκελα κέιε  ηεο εθηακεινύο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, δύν 

(2) κέιε  πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ παξάηαμε πνπ εμειέγε ν Γήκαξρνο.   

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1,3,4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010, 

όπσο ηζρύεη, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

ε Παξάηαμε  «ΤΜΜΑΥΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ»  δηθαηνύηαη (2) εθιεγόκελα  κέιε 

ε Παξάηαμε  «ΓΤΝΑΜΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ»  δηθαηνύηαη (1) εθιεγόκελν  κέινο 

ε Παξάηαμε «ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ»  δηθαηνύηαη (1) 

εθιεγόκελν κέινο 

………………………………………………………….  

ηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θάιεζε ηηο δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο λα θαηαξηίζνπλ ςεθνδέιηηα κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπο γηα ηελ πιήξσζε 

ησλ ζέζεσλ πνπ δηθαηνύληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή . 
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ηε ζπλέρεηα θήξπμε ηελ έλαξμε ηηο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη θάιεζε ηνπο 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο λα επηιέμνπλ κπζηηθά ην ςεθνδέιηην ηηο παξάηαμεο πνπ 

επηζπκεί ν θάζε έλαο, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν. 

Από ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο παξάηαμεο «ΤΜΜΑΥΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ» έζεζαλ  

ππνςεθηόηεηα γηα εθιεγόκελα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (4) ζύκβνπινη θαη 

νλνκαζηηθά νη θ.θ.Γηαθνζηακάηεο Γεώξγηνο, Κάξιαο Νηθόιανο, Γήκνπ-Ρίγιε 

Αξηάδλε  θαη ε  Καιβίλνπ Γέζπνηλα. 

Από ηελ παξάηαμε ηνπ ζπλδπαζκνύ «ΓΤΝΑΜΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ» έζεζαλ 

ππνςεθηόηεηα γηα εθιεγόκελα κέιε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (2) ζύκβνπινη θαη 

νλνκαζηηθά νη θ.θ. Αλδξεάδεο Νηθόιανο θαη  Καιαηδήο Αλαζηάζηνο . 

 Από ηελ παξάηαμε ηνπ ζπλδπαζκνύ «ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ» 

έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα εθιεγόκελα κέιε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (2) 

ζύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ Κνζκάο  Βαζίιεηνο  θαη Παλνύζνο Υξήζηνο. 

Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο  ησλ ηεζζάξσλ (4) ηαθηηθώλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Κάζε ύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, ζε αλώηαην αξηζκό ίζν κε ην ζπλνιηθό αξηζκό 

εθιεγόκελσλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Φεθνδέιηηα ζηα νπνία 

ζεκεηώζεθαλ πεξηζζόηεξνη ζηαπξνί πξνηίκεζεο από ηνπο πξνβιεπόκελνπο σο άλσ 

δελ ιήθζεθαλ ππόςε. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν ηα αθόινπζα: 

Από ηην  Παπάηαξη «ΤΜΜΑΥΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ»,  

Ο ππνςήθηνο θ. Γηαθνζηακάηεο Γεώξγηνο  έιαβε ( 13    αξηζκόο ςήθσλ) 

Ο ππνςήθηνο θ. Κάξιαο Νηθόιανο  έιαβε (  12    αξηζκόο ςήθσλ) 

Ζ ππνςήθηα θ.Γήκνπ – Ρίγιε Αξηάδλε έιαβε  (13   αξηζκόο ςήθσλ) 

Ζ  ππνςήθηα θ.Καιβίλνπ Γέζπνηλα  έιαβε     (12   αξηζκόο ςήθσλ) 

πλεπώο ηηο δύν  Έδξεο  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο ηακηικά μέλη, 

θαηαιακβάλνπλ, θαηά ζεηξά, βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ, νη: 

1. Γηαθνζηακάηεο Γεώξγηνο                                             (Σαθηηθό κέινο) 

2. Γήκνπ – Ρίγιε Αξηάδλε                                                (Σαθηηθό κέινο) 

Αναπληπωμαηικά μέλη  απνηεινύλ, θαηά ζεηξά , βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ 

πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ νη ππόινηπνη (αξηζκόο) ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη, σο 

αθνινύζσο: 

1. Κάξιαο Νηθόιανο                                             (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

2. Καιβίλνπ Γέζπνηλα                                          (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

Από ηην Παπάηαξη «ΔΤΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ»  

Ο ππνςήθηνο θ. Αλδξεάδεο Νηθόιανο  έιαβε (   4     αξηζκόο ςήθσλ) 

Ο ππνςήθηνο θ. Καιαηδήο Αλαζηάζηνο  έιαβε   (  1      αξηζκόο ςήθσλ) 

πλεπώο ηελ κία  Έδξα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο ηακηικό μέλορ, 

θαηαιακβάλεη, θαηά ζεηξά, βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ, ν: 

1. Αλδξεάδεο  Νηθόιανο                                         (Σαθηηθό κέινο) 

 

Αναπληπωμαηικό  μέλορ απνηειεί, θαηά ζεηξά , βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ 

πξνηίκεζεο πνπ έιαβε ν έηεξνο  (αξηζκόο) ππνςήθηνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο 

αθνινύζσο: 

1. Καιαηδήο  Αλαζηάζηνο                                         (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 
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Από ηην  Παπάηαξη «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ» 

 Ο ππνςήθηνο θ. Κνζκάο Βαζίιεηνο  έιαβε (  2      αξηζκόο ςήθσλ) 

Ο ππνςήθηνο θ. Παλνύζνο Υξήζηνο  έιαβε ( 1       αξηζκόο ςήθσλ) 

πλεπώο ηελ  κηα  Έδξα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο ηακηικό μέλορ, 

θαηαιακβάλεη, θαηά ζεηξά, βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ, ν: 

1.  Κνζκάο Βαζίιεηνο                                            (Σαθηηθό κέινο) 

Αναπληπωμαηικό  μέλορ απνηειεί, θαηά ζεηξά , βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ 

πξνηίκεζεο πνπ έιαβε ν έηεξνο  (αξηζκόο) ππνςήθηνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο, σο 

αθνινύζσο: 

 

 

1 . Παλνύζνο  Υξήζηνο                             (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

πλερίδνληαο , ε  πξνεδξεύσλ  αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ 

εθιεγέλησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζεηεία από 09-01-2022 έσο  

31-12-2023, σο εμήο: 

Σακηικά Μέλη: 1] Γηαθνζηακάηεο Γεώξγηνο , 2] Γήκνπ – Ρίγιε Αξηάδλε,  3] 

Αλδξεάδεο Νηθόιανο,  4] Κνζκάο Βαζίιεηνο. 

Αναπληπωμαηικά Μέλη ανά παπάηαξη: 1]  Κάξιαο Νηθόιανο,  2] Καιβίλνπ 

Γέζπνηλα,   3]  Καιαηδήο Αλαζηάζηνο, 4] Παλνύζνο Υξήζηνο. 

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

     Ζ   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   2/09-01-2022 θαη ππνγξάθεηαη 

σο έπεηαη. 
 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ                                 ΣΑ  ΜΕΛΗ 
 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                                                        

                                                             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  
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