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ΠΡΑΙΣΘΙΟ ΤΠ’ ΑΡΘΘΛ.4 ΕΙΚΟΓΗ ΛΕΚΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 
ΑΠΟΠΑΛΑ  

Πην Τπρηθό ζήκεξα ζηηο 9-1-2011εκέξα Θπξηαθή θαη 12:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην 

ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα Καξαζσλνδξόκνπ 95 κεηά από 
πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ. 
 

ΘΕΛΑ :Δθινγή κειώλ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο 
 

 Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λενεθιεγέληνο Ξξνεδξείνπ, ην νπνίν πιένλ θαη 

πξνεδξεύεη ηεο Ππλεδξίαζεο αληί ηνπ πιεηνςεθίζαληνο Ππκβνύινπ πνπ ην ζπγθάιεζε, ε 
λενεθιεγείζα Ξξόεδξνο Θ. Αιεμνπνύινπ Αηθαηεξίλε θάιεζε ην Ππκβνύιην λα πξνβεί ζηελ 

εθινγή ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο γηα ηε δηεηία 2011-2012, ζηελ 
εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 3852/2010. 

 Δηδηθώηεξα όπσο αλέθεξε ε Ξξόεδξνο, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά έμη (6) ηαθηηθά κέιε εθ 

ησλ νπνίσλ ηα δύν (2) ζα πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη 
επίζεο πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν (2) ζα πξνέξρνληαη από ην 

ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Δπηζήκαλε δε, όηη ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 8 ηνπ Λ. 3852/2010 ε Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ησλ Δπηηξνπώλ θαη θάιεζε όινπο ηνπο Ππκβνύινπο ησλ 
Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο λα πξνβνύλ αξρηθά ζηελ εθινγή γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ 

Ππκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη πνπ αλαινγνύλ ζ’ απηή δύν (2) ππνςήθηνη σο ηαθηηθά κέιε 
θαη δύν (2) ππνςήθηνη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε, κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιέμνπλ (κπζηηθή ή 

θαλεξή ςεθνθνξία). 
 πνςήθηνη από ην ζύλνιν ησλ Ππκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο, όπσο ελεκέξσζε ε 

Ξξόεδξνο ζα είλαη όζνη εθιεγνύλ κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ 

παξαηάμεσλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη αλ ηνύην δελ επηηεπρζεί, κε ηελ πξώηε ςεθνθνξία, ε 
ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη αλαδεηθλύεηαη απηόο πνπ ζπγθέληξσζε πάιη ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ησλ ζπλόισλ ησλ κειώλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο θαη αλ πάιη δελ 
επηηεπρζεί ε απόιπηε πιεηνςεθία ε ππάξμεη ηζνςεθία ηόηε δηελεξγείηαη θαη ηξίηε ςεθνθνξία 

θαηά ηελ νπνία ππνςήθηνο αλαδεηθλύεηαη απηόο πνπ ζπγθέληξσζε ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία 

ησλ παξόλησλ, δει. έιαβε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο από ηνλ ζπλππνςήθην ηνπ. 
 Πηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ην ζύλνιν ησλ παξόλησλ 

κειώλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο εθηόο ηνπ Ππκβνύινπ ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο 
Ησάλλε Θαβαιάξε ν νπνίνο θαηά δήισζή ηνπ απείρε απ’ απηήλ. 

Κεηά ην πέξαο απηήο ε Ξξόεδξνο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ 
θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο πνπ αλαδείρζεθαλ σο ππνςήθηνη 

από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ήηνη: 

 
α) Τποψήφια τακτικά μέλη 

1) Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 
2) Οάπηε Εσή 

 

β) Τποψήφια αναπληρωματικά μέλη 
1) Ξιηώηα Σξπζνύια 

2) Ξξσηνλνηάξηνο Αιέμηνο 
 

Πηε ζπλέρεηα ε Ξξόεδξνο θάιεζε ηνπο Ππκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ επηζπκνύλ λα 
ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην αμίσκα ηνπ ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο 

Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο. Από ηνπο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα 

τακτικά μέλη ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηέζζεξηο (4) Πύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ:  
1) Αλδξνπιηδάθεο Κηράιεο 

2) Θνύγθνπινπ-Αληύπα Γηνλπζία 
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      3) Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 

      4) Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο  θαη γηα  
 αναπληρωματικά μέλη ηξεηο (3) ζύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη: 

1) Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο 
2) Θαλειιάθεο Ληθόιανο 

3) Γαιάλεο Γεκήηξηνο 

Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ έμη (6) ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο 
Ξνηόηεηαο Εσήο γηα ηηο ζέζεηο ησλ νπνίσλ νη ππνςεθηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

αλήιζαλ ζε δύν (2) ηεο κεηνςεθίαο θαη ζε ηέζζεξηο (4) ηεο πιεηνςεθίαο. 
Θάζε ζύκβνπινο ςεθίδεη ππνςεθίνπο, ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Ξνηόηεηαο Εσήο. 
Κεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθαλ από ην Ξξνεδξείν ηα εμήο: α) Πε 

ζύλνιν είθνζη έμη (26) παξόλησλ ζπκβνύισλ ςήθηζαλ είθνζη έμη (26) εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) 

ιεπθό θαη β) όηη από ηνπο έμη (6) ππνςεθίνπο ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 
παξόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ  

 
1) Αλδξνπιηδάθεο Κηράιεο  (έιαβε 18 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) 

2)  Θνύγθνπινπ-Αληύπα Γηνλπζία (έιαβε 18 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) 

3)  Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο (έιαβε  19 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) 
4)  Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο    (έιαβε 20 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) 

5) Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο  (έιαβε  16 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) 
      6)  Οάπηε Εσή   (έιαβε  18 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο) 

νη νπνίνη θαη εθιέγνληαη από ηελ ςεθνθνξία απηή σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο 
Εσήο. 

 Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο κε δεδνκέλεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ησλ δύν (2) κειώλ ηεο 
κεηνςεθίαο, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη ηξηώλ (3) κειώλ ηεο 

πιεηνςεθίαο, όπσο νλνκαζηηθά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
Πην ζεκείν απηό απερώξεζε ν Πύκβνπινο ηεο κεηνςεθίαο Ξαζζάο – Σξήζηνπ Ξαξαζθεπάο 

Κεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθαλ από ην Ξξνεδξείν ηα εμήο: α) ζε 

ζύλνιν είθνζη πέληε (25) παξόλησλ ζπκβνύισλ ςήθηζαλ είθνζη πέληε (25)  εθ ησλ νπνίσλ 
έλα (1) ιεπθό θαη β) από ηνπο πέληε (5) ππνςεθίνπο ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία 

ησλ παξόλησλ από ηνπο ζπκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο ν Ξξσηνλνηάξηνο Αιέμηνο. 
ΝΗ ππνςήθηνη ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο: 1) Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο 2) Θαλειιάθεο Ληθόιανο 

3) Γαιάλεο Γεκήηξηνο  θαη ε ππνςήθηα ζύκβνπινο ηεο κεηνςεθίαο Ξιηώηα Σξπζνύια δελ 

ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία  ησλ παξόλησλ. 
 Θαηά ζπλέπεηα απνκέλνπλ άιιεο ηέζζεξηο (4) ζέζεηο αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ γηα ηηο 

νπνίεο αθνινύζεζε δεύηεξε ςεθνθνξία. 
 Κεηά ηελ δεύηεξε ςεθνθνξία δηαπηζηώζεθε όηη νη ππνςήθηνη: 1) Ξαπαρξόλεο 

Γεώξγηνο έιαβε είθνζη έλα (21) ςήθνπο 2) Θαλειιάθεο Ληθόιανο έιαβε είθνζη δύν (22) 
ςήθνπο 3) Γαιάλεο Γεκήηξηνο έιαβε είθνζη ηέζζεξηο (24) ςήθνπο, θαη 4) Ξιηώηα Σξπζνύια 

έιαβε δέθα πέληε (15) ςήθνπο. 

Θαηά ζπλέπεηα όινη νη παξαπάλσ αλαθεξζέληεο ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 
παξόλησλ θαη πξνζηίζεληαη ζηα εθιεγέληα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

 Κεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ην Ξξνεδξείν όηη 
εθιέρζεθαλ σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη 

θ.θ 

1) Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο 
2) Θαλειιάθεο Ληθόιανο 

3) Γαιάλεο Γεκήηξηνο 
4) Ξιηώηα Σξπζνύια 

5) Ξξσηνλνηάξηνο Αιέμηνο 
 

Ππλνςίδνληαο, ε Ξξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ 

εθιεγέλησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο γηα ηε δηεηία 2011-2012 ηα νπνία είλαη ηα 
εμήο: 

 



 - 3 - 

C:\Documents and Settings\BompotsarisI.PROMITHIES1\Τα έγγραθά μοσ\Δημοηική Πύλη\Σσνεδριάζεις Δ.Σ. 2011 (-)\Σσνεδρίαζη 01η\Απόθαζη 03.2011.doc 

Σακτικά μέλη 

1) Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο 
2)   Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 

       3)  Θνύγθνπινπ-Αληύπα Γηνλπζία 
       4)  Αλδξνπιηδάθεο Κηράιεο 

       5)  Οάπηε Εσή 

      6) Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 
 

Αναπληρωματικά μέλη 
1) Γαιάλεο Γεκήηξηνο 

2) Θαλειιάθεο Ληθόιανο 
3) Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο 

4) Ξξσηνλνηάξηνο Αιέμηνο 

5) Ξιηώηα Σξπζνύια 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 3/2011 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο θάησζη: 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ       ΣΑ ΛΕΚΗ 

 
    ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ  ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

     ΓΑΛΗΖΙ-ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 

ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ 

ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ 

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 

ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

ΞΟΥΡΝΛΝΡΑΟΗΝΠ ΑΙΔΜΗΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 

ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 


