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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 1/2022  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 
 
 Σήμερα στις 9 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε ε ι δ ι κ ή  συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8261/31-12-2021 πρόσκληση 
του Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 
ψήφους από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου. 
 
ΘΕΜΑ. «Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε ότι 
σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (20) 

1. Νικολάου Γεώργιος   11. Ντόντος Γεώργιος 

2. Κυρίτσης Γεώργιος  12.  Μαϊμάρης Δημήτριος 

3. Μητσογιάννης Νικ.  13. Κων/νος Κολλάτος 

4. Βλάχος Αθαν.  14. Τσεργάς Κων/νος 

5. Ζαρδούκας Κων.  15. Κοντογιάννης Ιωαν. 

6. Σίμος Βασίλειος  16. Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκατζόγιας Παναγιώτης  17. Νταναβάρα Αργυρή 

8. Καραναστάσης Αθανάσιος  18. Σαϊτης Αστέριος 

9. Κρικώνης χρήστος  19. Αργυρίου Ιωάννης 

10. Γκανάτσιος Ζήσης  20. Κωστή Μαρία 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (7) 

1.Τόπη – Σαϊτη Ζωή  5. Ανδρέου Νικ. 

2. Κακαγιάννης Χρ.  6. Χαδουλός Κων. 

3. Ζησάκη Ξανθή  7. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Τσούγιας Χρήστος  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος 
 
 Ο προεδρεύων Σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτική 
υπάλληλο κα. ΚΚοοννττοογγιιάάννννηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 

0099..0011..22002222  έέωωςς  3311..1122..22002233, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. 
 
 Στη συνέχεια ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι  ο Πρόεδρος εκλέγεται από την 
παράταξη του δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε 
εκλογική δύναμη και ο Γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική 
δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του 
εκλεγμένου δημάρχου να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 
Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να 
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αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Τέλος, κάλεσε τα μέλη της 
παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αναδείξουν τον υποψήφιο 
γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 
 

 Όπως ενημέρωσε ο προεδρεύων σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη των 
θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής 
ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία 
δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει 
ισοψηφία, τότε διενεργείται και Τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων 
υποψήφιων. Κατά την Τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα 
διενεργηθεί κλήρωση. 
 

 Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν  από τους ενδιαφερόμενους συμβούλους ήταν 
μοναδικές, οπότε ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων  που 
προάγονται στην επόμενη φάση εκλογής και συγκεκριμένα: 

αα. υποψήφιος  Πρόεδρος ο κ. ΜΜΑΑΙΙΜΜΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ, 

ββ.. υποψήφιος  Αντιπρόεδρος ο κ. ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  (κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση 
συναίνεσής του στην πρόταση για εκλογή Αντιπροέδρου ΔΣ)  και 

γγ.. υποψήφια Γραμματέας η κα ΓΓΚΚΑΑΤΤΖΖΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ  (υποψηφιότητα από το σύνολο των 
συμβούλων, αφού  η Επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας δήλωσε ότι η παράταξή της θα 
απέχει από όλες τις διαδικασίες εκλογής).  
 

 Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του 
συμβουλίου, το τελευταίο κκααλλεείίττααιι  νναα  εεππιικκυυρρώώσσεειι  ττηηνν  εεκκλλοογγήή    ττοουυ  υυπποοδδεειιχχθθέέννττοοςς  υυπποοψψηηφφίίοουυ  

γγιιαα  κκάάθθεε  ααξξίίωωμμαα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν 
διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή των προτεινόμενων 
υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί 
διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, 
κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς 

υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των 
μελών του δημοτικού συμβουλίου. 
 

 Καμία νέα υποψηφιότητα δεν υποβλήθηκε και, συνεπώς, επικυρώνεται η εκλογή των 
αρχικώς υποδειχθέντων από τις παρατάξεις  του συμβουλίου. 
 

 Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
 

 Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα 
Σύμβουλο, (15) σταυροί προτίμησης [Λευκά - Άκυρα (4)] για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. 
Μαϊμάρη Δημήτριο. Επομένως, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος εξελέγη Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον 
προεδρεύοντα Σύμβουλο, (14) σταυροί προτίμησης [Λευκά- Άκυρα (5)] για τον υποψήφιο 
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Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέου Νικόλαο. Επομένως, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος εξελέγη 
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου..  
 

 Τέλος, μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα 
Σύμβουλο, (12) σταυροί προτίμησης [Λευκά- Άκυρα (7)] για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. 
Γκατζόγια Παναγιώτη.  Επομένως, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος εξελέγη Γραμματέας του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας ανακοινώθηκε  
από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η οποία έχει ως εξής:  
Πρόεδρος:   ο κ. ΜΑΪΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  
Αντιπρόεδρος: ο κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και  
Γραμματέας: ο κ. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

        Ο Προεδρεύων                       Τα Μέλη 
                   (υπογραφή)       (υπογραφές) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
μελών της ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  και της  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς, για τη δεύτερη θητεία 
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 0099..0011..22002222  έέωωςς  

3311..1122..22002233.. 
 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 4 τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί 
υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα 
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.  

 

Από τα 4 εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς οικονομικής επιτροπής, 2 μέλη προέρχονται 
υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει, στην οικονομική επιτροπή:  
η Παράταξη «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη  
η Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη  
η Παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΕΜΠΩΝ» δικαιούται (0) εκλεγόμενα μέλη  
 

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 Οικονομική Επιτροπή.  

 

Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς 
συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο.  

 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής (4) σύμβουλοι και ονομαστικά 
οι κ.κ. Ζαρδούκας Κων., Κυρίτσης Γεώργιος, Κακαγιάννης Χρήστος (κατατέθηκε υπεύθυνη 
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δήλωση συναίνεσής του στην πρόταση για εκλογή μέλους σε ΟΕ και ΕΠΖ), Γκατζόγιας 
Παναγιώτης.  

 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής (4) 
σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Κολλάτος Κων., Τσεργάς Κων., Κοντογιάννης Ιωάννης, 
Αργυρίου Ιωάννης.  

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (4) τακτικών μελών της οικονομικής επιτροπής.  
 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό 
εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν 
περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη.  
 

 Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα 
ακόλουθα:  
Από την Παράταξη «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ»,  
ο υποψήφιος ΖΖΑΑΡΡΔΔΟΟΥΥΚΚΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  έλαβε 12 ψήφους,  
ο υποψήφιος ΚΚΥΥΡΡΙΙΤΤΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ έλαβε 16 ψήφους, 
ο υποψήφιος ΚΚΑΑΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  έλαβε 9 ψήφους, 
ο υποψήφιος ΓΓΚΚΑΑΤΤΖΖΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ  έλαβε 11 ψήφους, 

 

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, 
καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:  

1. ΚΚΥΥΡΡΙΙΤΤΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ (Τακτικό μέλος)  

2. ΖΖΑΑΡΡΔΔΟΟΥΥΚΚΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ (Τακτικό μέλος)  

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως;  

1. ΓΓΚΚΑΑΤΤΖΖΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  

2. ΚΚΑΑΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  
 

Από την Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» , 
ο υποψήφιος  ΚΚΟΟΛΛΛΛΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΣΣ   έλαβε  8 ψήφους, 
ο υποψήφιος  ΤΤΣΣΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΣΣ    έλαβε  8 ψήφους, 
ο υποψήφιος  ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  έλαβε  10 ψήφους, 
ο υποψήφιος  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ   έλαβε  6 ψήφους, 
 

 Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, 
καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:  

1. ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  (Τακτικό μέλος)  

2. ΚΚΟΟΛΛΛΛΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΣΣ  (Τακτικό μέλος), μετά από κλήρωση που διενήργησε ο Πρόεδρος. 
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως 
ακολούθως;  

1. ΤΤΣΣΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  (Αναπληρωματικό μέλος)  

2. ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ    ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ   (Αναπληρωματικό μέλος)  
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 Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 09.01.2022 έως 31.12.2023, 
ως εξής:  

Τακτικά Μέλη: 1. ΚΚΥΥΡΡΙΙΤΤΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ, 2. ΖΖΑΑΡΡΔΔΟΟΥΥΚΚΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ 3. ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  

ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ, 4. ΚΚΟΟΛΛΛΛΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΣΣ.  

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, 3. ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  4. ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν 
ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 

 Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς 
συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
 

 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ» έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) σύμβουλοι και 
ονομαστικά οι κ.κ. ΜΜΑΑΪΪΜΜΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ, ΚΚΑΑΡΡΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ, ΜΜΗΗΤΤΣΣΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  

ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ,,  ΚΚΑΑΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  (κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση συναίνεσής του στην 

πρόταση για εκλογή μέλους σε ΟΕ και ΕΠΖ.). 
 

 Από την παράταξη του συνδυασμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»   έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) σύμβουλοι και 
ονομαστικά οι κ.κ. ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ, ΔΔΙΙΨΨΑΑΝΝΑΑΣΣ  ΑΑΧΧΙΙΛΛΛΛΕΕΑΑΣΣ, ΣΣΑΑΪΪΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟΣΣ, 

ΝΝΤΤΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΡΡΑΑ    ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΗΗ.. 
  

 Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.  
 Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό 
εκλεγόμενων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν 
περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη.  
 

 Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα 
ακόλουθα:  
Από την Παράταξη «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ»,  
ο υποψήφιος  ΜΜΑΑΪΪΜΜΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ έλαβε 10 ψήφους,  
ο υποψήφιος  ΚΚΑΑΡΡΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  έλαβε 14 ψήφους 
ο υποψήφιος  ΜΜΗΗΤΤΣΣΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ   έλαβε 11 ψήφους 
ο υποψήφιος  ΚΚΑΑΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ       έλαβε 9 ψήφους 

 

Συνεπώς τις δύο (2)  έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, 
καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:  

1. ΚΚΑΑΡΡΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ (Τακτικό μέλος)  

2. ΜΜΗΗΤΤΣΣΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ   (Τακτικό μέλος)  
 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως 
ακολούθως;  
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1. ΜΜΑΑΪΪΜΜΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  

2. ΚΚΑΑΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  (Αναπληρωματικό μέλος)  
 

Από την Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», 
ο υποψήφιος  ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ έλαβε 10 ψήφους,  
ο υποψήφιος  ΔΔΙΙΨΨΑΑΝΝΑΑΣΣ  ΑΑΧΧΙΙΛΛΛΛΕΕΑΑΣΣ  έλαβε 12 ψήφους  
η υποψήφια    ΣΣΑΑΪΪΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟΣΣ    έλαβε 6 ψήφους 
ο υποψήφιος  ΝΝΤΤΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΡΡΑΑ    ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΗΗ   έλαβε 6 ψήφους 

 

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, 
καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:  

1. ΔΔΙΙΨΨΑΑΝΝΑΑΣΣ  ΑΑΧΧΙΙΛΛΛΛΕΕΑΑΣΣ (Τακτικό μέλος)  

2. ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  (Τακτικό μέλος)  
 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως 
ακολούθως;  

1. ΣΣΑΑΪΪΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟΣΣ  (Αναπληρωματικό μέλος)  

2. ΝΝΤΤΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΡΡΑΑ    ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΗΗ (Αναπληρωματικό μέλος)  
 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 
εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη θητεία από 09.01.2022 έως 
31.12.2023, ως εξής:  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. ΚΚΑΑΡΡΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ, 2. ΜΜΗΗΤΤΣΣΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ, 3. ΔΔΙΙΨΨΑΑΝΝΑΑΣΣ  

ΑΑΧΧΙΙΛΛΛΛΕΕΑΑΣΣ,  4. ΚΚΟΟΝΝΤΤΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ.  
 
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη : 1. ΜΑΪΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ,   3.  ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ,  4. ΝΤΑΝΑΒΑΡΑ  ΑΡΓΥΡΗ.   
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 1/2022 
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση (ώρα λήξης 

13:00’) 

 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
        Ο Πρόεδρος                       Τα Μέλη 
                (υπογραφή)       (υπογραφές) 
 

Πιστό αντίγραφο 
O Δήμαρχος 

 
 

  Μανώλης Γεώργιος 
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