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      ην Μαξθόπνπιν Χξσπνύ θαη ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Μαξθνπνύινπ Χξσπνύ, ζήκεξα ζηηο 7 επηεκβξίνπ  2014, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11:00 π.κ.  

ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Χξσπνύ, ύζηεξα από ηελ 

αξηζκ. 21229/02-09-2014 πξόζθιεζε ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ  πνπ έρεη 

εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο, θ. Γεκεηξίνπ Βειηαληώηε, πνπ επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό 

ηελ ίδηα κέξα ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν θαη δεκνζηεύζεθε  ζύκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 κε ζέκα ηελ εθινγή Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Μειώλ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηελ πεξίνδν  1.9.2014-

5.3.2017 . 

Ο Πξνεδξεύσλ Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γεκήηξηνο Βειηαληώηεο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη αλαζέηεη ηα  θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα ζηε Γεκνηηθή ππάιιειν θα. 

Μαλαβέιε Μαξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο εθινγήο. 

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε  απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ ζαξάληα ελόο (41) Γεκνηηθώλ 

πκβνύισλ ήηαλ παξόληεο ηξηάληα νθηώ (38) ήηνη:                                 

          ΠΑΡΟΝΣΕ: 1-Βειηαληώηεο Γεκήηξηνο, 2-Σδεβειέθνο Γεκήηξηνο, 3-Γαδβηληάλ Αλδξέαο,            

4-Γάβξεο ηέθαλνο,5-ΓέδεοΚσλζηαληίλνο, 6-Μαξαβέιηα –αξθίξε Αλαζηαζία, 7-Γάβξεο 

Γεώξγηνο, 8-Κηνύζεο Κσλζηαληίλνο, 9-Μαληάο Γεώξγηνο, 10-Θενδώξνπ Αλδξέαο,                       

11-Αιεμαλδξάηνπ Αλδξηαλή-Ισάλλα, 12-Καξύδαο ππξίδσλ, 13-Καπθόπνπινο ππξίδσλ,            

14-Βάζεο Ισάλλεο, 15- Μαληάο Νηθόιανο, 16-Σδεβειέθνο Νηθόιανο, 17-Πνύινο Γεώξγηνο,          

18-Γθηθάθεο ηέξγηνο,19-σηήξρνπ-Σνηόκε Γήκεηξα, 20-ηδέξεο Γεώξγηνο, 21-Πάληνο Γεώξγηνο, 

22-Παξδάιεο Γεκήηξηνο, 23-Ληόληνπ Γηαλλνύια, 24-ηδέξεοΥξήζηνο, 25-ηαύξνπ Ισάλλεο,       

26-Οηθνλνκάθνο Ισάλλεο, 27-Σδεθξεδήο Υξήζηνο, 28-ΠέππαοΠαλαγηώηεο, 29-σηήξρνο 

Γεκήηξηνο, 30-Πάληνο Δπάγγεινο, 31-Γηαζεκάθεο Γεώξγηνο, 32-Αξκπξηώηεο Γεώξγηνο, 33-Γέδεο 

Πέηξνο, 34-Παπαγηάλλεο Γεώξγηνο, 35-Ράπηεο ππξίδσλ, 36-Γεκεηξίνπ Δπακεηλώλδαο,              

37-Υαζηώηεο Παλαγηώηεο, 38-Υαζηώηεο Μηραήι 

            ΑΠΟΝΣΕ:1-Λέθθαο Αλδξέαο, 2-Αλπθαληήο Κσλζηαληίλνο, 3-Υαηδεησάλλνπ Άγγεινο, Γεκνηηθνί  

            ύκβνπινη πνπ αλ θαη  λόκηκα θιήζεθαλ δελ πξνζήιζαλ. 

    Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ν λενεθιεγείο Πξόεδξνο θ Γθηθάθεο 

ηέξγηνο,  θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο  

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα δπόκηζε έηε (1.9.2014- 5.3.2017), ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/2010. 

    Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά 8  ηαθηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 3 ζα πξνέξρνληαη 

από ην ζύλνιν ησλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη επίζεο 5 αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 2 

ζα πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Δπηζήκαλε δε, όηη 
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ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 8 ηνπ Ν. 3852/ 2010 ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ησλ Δπηηξνπώλ θαη θάιεζε όινπο ηνπο πκβνύινπο ησλ 

Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο λα πξνβνύλ αξρηθά ζηελ εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

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

ηεο κεηνςεθίαο θαη πνπ αλαινγνύλ ζ’ απηή ηξεηο (3) ππνςήθηνη σο ηαθηηθά κέιε θαη δύν (2) ππνςήθηνη 

σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε, κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιέμνπλ (κπζηηθή ή θαλεξή ςεθνθνξία).  Τπνςήθηνη 

από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο, όπσο ελεκέξσζε ν Πξόεδξνο, ζα είλαη όζνη εθιεγνύλ κε ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηεο κεηνςεθίαο θαη αλ ηνύην δελ επηηεπρζεί, γηα όπνηνλ ππνςήθην δελ 

ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ζα γίλεη δεύηεξε ςεθνθνξία θαη ζηελ ίδηα πεξίπησζε 

απνηειέζκαηνο ζα αθνινπζήζεη θαη ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθινγή κε ζρεηηθή 

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηεο κεηνςεθίαο. 

 ην ζεκείν απηό ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Όξακα Γεκηνπξγίαο» θ. 

Οηθνλνκάθνο  Ισάλλεο, θαηέζεζε ζην Πξνεδξείν  ηελ γξαπηή αίηεζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ 

παξαπάλσ ζπλδπαζκνύ θ. Λέθθα Αλδξέα, κε ηελ νπνία δειώλεη όηη ζέηεη ππνςεθηόηεηα σο 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Δ.Π.Ε. 

   Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ηνπο πκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ 

κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο  Εσήο πνπ εθιέρζεθαλ ήηνη: α. ππνςήθηνη ηαθηηθνί νη θ.θ. Πέππαο 

Παλαγηώηεο, Αξκπξηώηεο  Γεώξγηνο, Γεκεηξίνπ Δπακεηλώλδαο θαη β. ππνςήθηνη αλαπιεξσκαηηθνί νη 

θ.θ. Λέθθαο Αλδξέαο  θαη Γέδεο Πέηξνο.  

   Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη γηα όζνπο ππνςεθίνπο δελ επηηεπρζεί, λα αθνινπζήζεη δεύηεξε 

θαη ηέινο ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα εθιεγνύλ κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν. Γηα ην 

ιόγν απηό θάιεζε ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην 

αμίσκα ηνπ ηαθηηθνύ ή αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Από ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα ηαθηηθά κέιε ηεο  Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο πέληε (5) ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. 1-Θενδώξνπ Αλδξέαο, 2-Αιεμαλδξάηνπ  

Αλδξηαλή – Ισάλλα, 3-Καπθόπνπινο ππξίδσλ, 4- Βάζεο Ισάλλεο, 5-Ληόληνπ Γηαλλνύια, θαη γηα 

αλαπιεξσκαηηθά  κέιε ηξείο (3) ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. 1-Μαληάο Νηθόιανο, 2-Σδεβειέθνο 

Νηθόιανο θαη  Πνύινο  Γεώξγηνο 

  Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ 8 ηαθηηθώλ κειώλ ηεο  Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηηο 

ζέζεηο ησλ νπνίσλ νη ππνςεθηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλήιζαλ ζε 8 ήηνη 3 ηεο κεηνςεθίαο  

θαη 5 ηεο πιεηνςεθίαο. 

  Κάζε ύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο. 

  Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη από ηνπο 8 ππνςεθίνπο 

νη 6 ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Ληόληνπ Γηαλλνύια  

έιαβε 27 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, Αιεμαλδξάηνπ Αδξηαλή –Ισάλλα κε 26 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, 

Θενδώξνπ Αλδξέαο κε 25 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, Καπθόπνπινο ππξίδσλ κε 25 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο 

θαη Βάζεο Ισάλλεο κε 25 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαη Γεκεηξίνπ Δπακεηλώλδαο κε 35 ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο. Γηα ηνπο θ.θ. Πέππα Παλαγηώηε θαη Αξκπξηώηε Γεώξγην, νη νπνίνη έιαβαλ  14 ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο ν πξώηνο θαη 12 ν δεύηεξνο θαη επνκέλσο δελ ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (20), ζα δηελεξγεζεί δεύηεξε ςεθνθνξία από ην ζύλνιν 

ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

  Αθνινύζεζε ε Β’ ςεθνθνξία  θαη κεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ  επί  38 ςεθηζάλησλ 

βξέζεθαλ  έγθπξα 37  θαη άθπξα 1. Δθ ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ έιαβαλ ν θ. Πέππαο Παλαγηώηεο 15 

ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαη ν θ. Αξκπξηώηεο 13 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο,  πνπ όπσο πξνθύπηεη  νπδείο εμ΄ 

απηώλ  ζπγθέληξσζε  ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.   
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  Αθνινύζεζε ε Γ’ ςεθνθνξία  θαη κεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ  επί 38 ςεθηζάλησλ 

βξέζεθαλ  έγθπξα 15, ιεπθά 21 θαη 2 άθπξα. Δθ ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ έιαβαλ ν θ. Πέππαο 

Παλαγηώηεο 13 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ν θ. Αξκπξηώηεο  14 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο.. 

  Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη εθιέγνληαη σο ηαθηηθά 

κέιε ηεο  Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο νη παξαθάησ Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1-Ληόληνπ Γηαλλνύια, 2-

Αιεμαλδξάηνπ Αλδξηαλή – Ισάλλα, 3-Θενδώξνπ Αλδξέαο, 4-Καπθόπνπινο ππξίδσλ, 5-Βάζεο 

Ισάλλεο, 6-Γεκεηξίνπ Δπακεηλώλδαο, 7-Αξκπξηώηεο Γεώξγηνο θαη 8-Πέππαο Παλαγηώηεο. 

  Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία ηεο β΄ θάζεο γηα ηελ εθινγή ησλ 5 αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε δεδνκέλεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ησλ 2 κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, ζύκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη 3 κειώλ ηεο πιεηνςεθίαο, όπσο νλνκαζηηθά αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. 

  Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ςήθηζαλ ηόζνπο ππνςεθίνπο όζνπο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο  

Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο. 

  Μεηά ην πέξαο ηεο αλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη επί 38 ςεθηζάλησλ 

βξέζεθαλ   έγθπξα ςεθνδέιηηα 37 θαη έλα άθπξν εθ ησλ νπνίσλ έιαβαλ νη  θ.θ. Μαληάο Νηθόιανο,  25 

ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, Σδεβειέθνο Νηθόιανο 25 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, ,Πνύινο Γεώξγηνο 25 ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο, Γέδεο Πέηξνο 32 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαη Αλδξέαο Λέθθαο 29 ζηαπξνύο πξνηίκεζεο. 

   πλνςίδνληαο, ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ εθιεγέλησλ κειώλ 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν  1-9-2014 έσο 5-3-2017 σο εμήο: 

Σακηικά Μέλη:  1-Ληόληνπ Γηαλλνύια,  2-Αιεμαλδξάηνπ  Αλδξηαλή – Ισάλλα, 3-Θενδώξνπ Αλδξέαο, 

4-Καπθόπνπινο ππξίδσλ, 5- Βάζεο Ισάλλεο, 6-Γεκεηξίνπ Δπακεηλώλδαο, 7-Αξκπξηώηεο Γεώξγηνο 

θαη 8-Πέππαο Παλαγηώηεο.  

Αναπληπωμαηικά Μέλη: 1- Μαληάο Νηθόιανο,  2- Σδεβειέθνο Νηθόιανο, 3-Πνύινο Γεώξγηνο, 4- Γέδεο 

Πέηξνο θαη 5-Λέθθαο Αλδξέαο. 

                              Απηή ε απόθαζε  πήξε απμ. αξηζκό 134/2014. 

                         Αθνύ ζπληάρζεθε απηό ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

                                                Σν  Γεκνηηθό πκβνύιην 

                                      Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ 

 

 

                                                     ηέξγηνο Γθηθάθεο 

 

 

                                                            Σα Μέιε  

 
        1-Βειηαληώηεο Γεκήηξηνο2-Σδεβειέθνο Γεκήηξηνο,3-Γαδβηληάλ Αλδξέαο,4-Γάβξεο ηέθαλνο,5-Γέδεο 

Κσλζηαληίλνο,6-Μαξαβέιηα αξθίξεΑλαζηαζία,7-Γάβξεο Γεώξγηνο,8-Κηνύζεο Κσλζηαληίλνο, 9-Μαληάο 

Γεώξγηνο,10-Θενδώξνπ Αλδξέαο,11-Αιεμαλδξάηνπ Αλδξηαλή-Ισάλλα,12-Καξύδαο ππξίδσλ,13-Καπθόπνπινο 

ππξίδσλ,  14-Βάζεο Ισάλλεο,15- Μαληάο Νηθόιανο,   16-Σδεβειέθνο Νηθόιανο,17-Πνύινο Γεώξγηνο, 18-σηήξρνπ-

Σνηόκε Γήκεηξα,19-ηδέξεο Γεώξγηνο,20-Πάληνο Γεώξγηνο,21-Παξδάιεο Γεκήηξηνο,22-Ληόληνπ Γηαλλνύια,23-

ηδέξεοΥξήζηνο,24ηαύξνπΙσάλλεο,25 Οηθνλνκάθνο Ισάλλεο,  26-Σδεθξεδήο Υξήζηνο,27-ΠέππαοΠαλαγηώηεο,-28-

σηήξρνο Γεκήηξηνο,29-Πάληνο Δπάγγεινο,30-Γηαζεκάθεο Γεώξγηνο,31-Αξκπξηώηεο Γεώξγηνο,32-Γέδεο 

Πέηξνο,33-ΠαπαγηάλλεοΓεώξγηνο,34-Ράπηεο ππξίδσλ,35-Γεκεηξίνπ Δπακεηλώλδαο,36-Υαζηώηεο Παλαγηώηεο, 

        37-Υαζηώηεο Μηραήι 
 


