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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 256

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 15ηρ ςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος.
Θέμα: «Δκλογή ηων μελών ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 08ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Κπξηαθή θαη
ώξα 10.00κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 19788/03-09-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ ζπκβνύινπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο από ηελ
παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο δεκάξρνπ.
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα ηξηάληα έλαο (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. Καθνιύξεο ηαύξνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
7. Καςακπέιε Βαζηιηθή
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
10. Ξέλνο Αλδξέαο
11. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
12. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
13. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
14. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
15. Καξαθάο σηήξηνο
16. Πέηηαο Νηθόιανο
17. Κάλδειαο - Σαζάθεο Γεκήηξηνο
18. Γξόζνο Παλαγηώηεο
19. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
20. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
21. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
22. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
23. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
24. Μπισλάο Παλαγηώηεο
25. Κόθιαο Φώηηνο
26. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
27. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
28. Καζζηκάηεο Αληώληνο
29. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
30. Καιακαξάο Νηθόιανο
31. Πάζηξαο Υξήζηνο
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Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν λενεθιεγείο
Πξόεδξνο, Καθνιύξεο ηαπξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί, ζηελ εηδηθή απηή
ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηζρύεη, ζηελ
εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξώηε
ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 8 9.2019 έσο
6.11.2021.
πκθώλα κε ην άξζξν 74, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ
133/19.07.2018 ηεύρνο Α'), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
4623/19 (ΦΔΚ 134/09.08.2019 ηεύρνο Α).:
«Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο απνηεινύληαη από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ
νξηδόκελν από απηόλ αληηδήκαξρν σο πξόεδξν, από δύν (2) αθόκε αληηδεκάξρνπο σο κέιε
νξηδόκελα από ηνλ δήκαξρν θαη από ηέζζεξα (4) κέιε, αλ ην ζπκβνύιην έρεη έσο θαη είθνζη
επηά (27) κέιε, έμη (6) κέιε, αλ ην ζπκβνύιην έρεη έσο θαη ζαξάληα πέληε (45) κέιε θαη νθηώ
(8) κέιε, αλ ην ζπκβνύιην έρεη πάλσ από ζαξάληα πέληε (45) κέιε. Σα κε νξηδόκελα κέιε ησλ
επηηξνπώλ εθιέγνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Από ηα εθιεγόκελα κέιε ησλ επηηξνπώλ,
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο ζηηο επηακειείο, δύν (2) κέιε ζηηο ελλεακειείο θαη ηξία (3) κέιε
ζηηο ελδεθακειείο επηηξνπέο πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ παξάηαμε κε ηελ νπνία
εμειέγε ν δήκαξρνο.
2. Ζ ζεηεία ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο είλαη δηεηήο. Σν
δεκνηηθό ζπκβνύιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 64 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζπλεδξίαζεο, εθιέγεη κεηαμύ
ησλ κειώλ ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο
πνηόηεηαο δσήο, κε ηε δηαδηθαζία ησλ επόκελσλ παξαγξάθσλ.3. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ
κειώλ θάζε παξάηαμεο ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ζηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο
δηαηξείηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηνλ αξηζκό ησλ
εθιεγόκελσλ κειώλ θαη ν αξηζκόο απηόο, έσο δεύηεξνπ δεθαδηθνύ ςεθίνπ, απνηειεί ην
εθινγηθό κέηξν. ηε ζπλέρεηα δηαηξείηαη ν αξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θάζε
παξάηαμεο κε ην εθινγηθό κέηξν θαη ε θάζε παξάηαμε εθιέγεη ζηηο επηηξνπέο αξηζκό κειώλ
ίζν κε ην αθέξαην κέξνο ηεο δηαίξεζεο. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή, ηπρόλ αλεμάξηεηνη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ινγίδνληαη αζξνηζηηθά σο κηα εληαία παξάηαμε. Δθόζνλ ην άζξνηζκα ησλ κειώλ
πνπ έρνπλ εθιεγεί θαη' εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ ππνιείπεηαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ αξηζκνύ
ησλ κειώλ πνπ εθιέγνληαη ζηελ επηηξνπή, νη παξαηάμεηο εθιέγνπλ αλά κηα, αθόκα θαη εάλ δελ
έρνπλ εθιέμεη κέινο θαηά ηα αλσηέξσ, έλα κέινο κε βάζε ην κεγαιύηεξν ππόινηπν ηεο
αλσηέξσ δηαίξεζεο θαη κέρξη ζπκπιήξσζεο ησλ κειώλ πνπ εθιέγνληαη ζπλνιηθά. ε
πεξίπησζε ίζνπ ππνινίπνπ πξνεγείηαη ν ζπλδπαζκόο πνπ έρεη ιάβεη κεγαιύηεξν αξηζκό
ςήθσλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο.
4. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδπαζκόο ηνπ εθιεγέληνο δεκάξρνπ δελ έρεη εθιέμεη ηνλ ειάρηζην
αξηζκό κειώλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1, ηόηε ν αξηζκόο ησλ
κειώλ πνπ εθιέγεη πξνζαπμάλεηαη κέρξη ηνπ αξηζκνύ απηνύ αθαηξνπκέλσλ ηζάξηζκσλ εδξώλ
αλά κία από ηηο παξαηάμεηο πνπ έιαβαλ ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό ςήθσλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο,
εθόζνλ έρνπλ εθιέμεη κέινο ζηελ επηηξνπή.
5. Ζ εθινγή ησλ κειώλ γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην θαηά παξάηαμε κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
ην ςεθνδέιηην αλαγξάθνληαη ην όλνκα ηεο παξάηαμεο θαη αθνινύζσο ηα νλόκαηα ησλ
ππνςεθίσλ κειώλ ηεο επηηξνπήο. Κάζε δεκνηηθόο ζύκβνπινο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ
πξνηίκεζή ηνπ ζε ηόζνπο ππνςεθίνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, όζνο ν αξηζκόο ησλ
ζπκβνύισλ πνπ εθιέγνληαη ζπλνιηθά. Φεθνδέιηην κε κεγαιύηεξν αξηζκό επηηξεπόκελσλ
ζηαπξώλ πξνηίκεζεο δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Χο κέιε ησλ επηηξνπώλ εθιέγνληαη νη πξώηνη ζε
αξηζκό ζηαπξώλ ππνςήθηνη θάζε παξάηαμεο θαη ζε αξηζκό ίζν κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ πνπ
δηθαηνύηαη απηή ζηελ επηηξνπή. Οη ππόινηπνη ππνςήθηνη θάζε παξάηαμεο ζεσξνύληαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηήο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε από ηνλ
πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.»
Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζηελ πεξίπησζή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ δεδνκέλνπ όηη ην Γεκνηηθό
πκβνύιην απαξηίδεηαη από 33 κέιε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο
απνηεινύληαη από ελλέα (9) κέιε θαη ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά 6 ηαθηηθά κέιε, ελώ νη ινηπνί
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ππνςήθηνη, αλά παξάηαμε, ζα απνηεινύλ
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο.

θαηά ζεηξά ζηαπξώλ

πξνηίκεζεο

ηα

Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζηελ πεξίπησζή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ δεδνκέλνπ όηη ην Γεκνηηθό
πκβνύιην απαξηίδεηαη από 33 κέιε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο
απνηεινύληαη από ελλεα (9) κέιε θαη ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά 6 ηαθηηθά κέιε, ελώ νη ινηπνί
ππνςήθηνη, αλά παξάηαμε, ζα απνηεινύλ θαηά ζεηξά ζηαπξώλ πξνηίκεζεο ηα αλαπιεξσκαηηθά
κέιε ηεο επηηξνπήο.
Από ηα 6 εθιεγόκελα κέιε ηεο ελλεακεινύο Δπηηξνπήο, 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 λ.3852/2010, όπσο ηζρύεη,
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή:
ε Παξάηαμε ηνπ εθιεγκέλνπ δεκάξρνπ «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ»
δηθαηνύηαη 2 εθιεγόκελα κέιε
ε Παξάηαμε «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ» δηθαηνύηαη 1 εθιεγκέλν κέινο
ε Παξάηαμε «ΔΝΧΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΚΗΝΖΖ» δηθαηνύηαη 1 εθιεγκέλν κέινο
ε Παξάηαμε «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019» δηθαηνύηαη 1 εθιεγκέλν κέινο
ε Παξάηαμε «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ» δηθαηνύηαη 1 εθιεγκέλν κέινο
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θάιεζε ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο λα
θαηαξηίζνπλ ςεθνδέιηηα κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ
δηθαηνύληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ην ζεκείν απηό ν Καζζηκάηεο Αληώληνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΕΑΚΤΝΘΟ
ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ» είπε όηη ε παξάηαμή ηνπ ζα απέρεη από ηελ ςεθνθνξία
εθινγήο κειώλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γηα ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.
Σνλ ιόγν δήηεζε θαη έιαβε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη Πξόεδξνο ζα είλαη ν ίδηνο,
ελώ γηα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο όξηζε ηνλ αληηδήκαξρν θ. Κνπηζνγηάλλε
Γεκήηξην θαη ηελ αληηδήκαξρν θ. Καςακπέιε Βαζηιηθή θαη γηα εθιεγόκελα κέιε πξόηεηλε
ηνπο θ.θ. Καθνιύξε ηαύξν, Βαξβαξίγν Υαξάιακπν, Πξαζζά Βαζίιεην, Μαξηλάθε Αλδξέα
θαη εβαζηηάδε Δπάγγειν.
Αθνινύζσο ν θ. Αξκέλεο Γεώξγηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ
ΕΑΚΤΝΘΟ» πξόηεηλε σο κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ θ. Αλδξέα Ξέλν.
Ο θ. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΔΝΧΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ
ΚΗΝΖΖ» πξόηεηλε σο κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ θ. σηήξην Καξαθά θαη ηνλ θ. Νηθόιαν Πέηηα.
Ο θ. Αγαιηαλόο Ησάλλεο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019» πξόηεηλε σο
κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ θ. Παλαγηώηε Αβξάκε θαη ηνλ θ. Γηνλύζην Μαξνύδα.
Ο θ. Κόθιαο Φώηηνο σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ» πξόηεηλε σο
κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ εαπηό ηνπ ,ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Πιαηππόδε θαη ηνλ θ. Γηνλύζην
Ρέλεζε.
ηε ζπλέρεηα θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη θάιεζε ηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο λα επηιέμνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία από ην ςεθνδέιηην ηεο παξάηαμεο πνπ
επηζπκεί ν θάζε έλαο, ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν.
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ 6 ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
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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 παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν ηα αθόινπζα:
Από ηην παπάηαξη ηος κ. Γημάπσος «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ»
ν θ. Καθνιύξεο ηαύξνο έιαβε 8 ςήθνπο
ν θ. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο έιαβε 5 ςήθνπο
ν θ. Πξαζζάο Βαζίιεηνο έιαβε 5 ςήθνπο
ν θ. Μαξηλάθεο Αλδξέαο έιαβε 6 ςήθνπο
ν θ. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο έιαβε 5 ςήθνπο
Από ηην 2η παπάηαξη «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ»
Ο θ. Αξκέλεο Γεώξγηνο έιαβε 5 ςήθνπο
Ο θ. Ξέλνο Αλδξέαο έιαβε 5 ςήθνπο
Από ηην 3η παπάηαξη «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΚΗΝΖΖ»
Ο θ. Καξαθάο σηήξηνο έιαβε 6 ςήθνπο
Ο θ. Πέηηαο Νηθόιανο έιαβε 3 ςήθνπο
Από ηην 4η παπάηαξη «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019»
Ο θ. Αβξάκεο Παλαγηώηεο έιαβε 5 ςήθνπο
Μαξνύδαο Γηνλύζηνο έιαβε 1 ςήθν
Από ηην 5η παπάηαξη «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ»
Ο θ. Κόθιαο Φώηηνο έιαβε 3 ςήθνπο
Ο θ. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο έιαβε 1 ςήθν
Ο θ. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο έιαβε 0 ςήθνπο
Αθνινύζσο έγηλε θιήξσζε γηα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ ηζνςήθεζαλ.
Από ηην Παπάηαξη «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ» κεηαμύ ησλ θ.θ.
Βαξβαξίγνπ Υαξάιακπνπ, Πξαζζά Βαζηιείνπ θαη εβαζηηάδε Δπάγγεινπ νη νπνίνη
ηζνςήθεζαλ κε 5 ςήθνπο εθιέρηεθαλ νη θ.θ. Πξαζζάο Βαζίιεηνο θαη εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
ην ζεκείν απηό θ. Αξκέλεο Γεώξγηνο σο επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμε «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ
ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ δήισζε όηη ν ίδηνο ζα είλαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη ν θ. Αλδξέαο Ξέλνο
ζα είλαη ηαθηηθό .
πλεπώο ηηο 6 έδξεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο ηακηικά μέλη, θαηαιακβάλνπλ, θαηά
ζεηξά, βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ νη εμήο:
Από ηην παπάηαξη ηος κ. Γημάπσος «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ»
1. Καθνιύξεο ηαύξνο (Σαθηηθό κέινο)
2. Μαξηλάθεο Αλδξέαο (Σαθηηθό κέινο)
Αναπληπωμαηικά μέλη απνηεινύλ, θαηά ζεηξά, βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ
έιαβαλ νη ππόινηπνη (αξηζκόο) ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη, σο αθνινύζσο:
1.Πξαζζάο Βαζίιεηνο (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο)
2.εβαζηηάδεο Δπάγγεινο (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο)
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Από ηην 2 παπάηαξη «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ»
Ξέλνο Αλδξέαο (Σαθηηθό κέινο)
Αξκέλεο Γεώξγηνο (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο)
Από ηην 3η παπάηαξη «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΚΗΝΖΖ»
Καξαθάο σηήξηνο (Σαθηηθό κέινο)
Πέηηαο Νηθόιανο (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο)
Από ηην 4η παπάηαξη «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019»
Αβξάκεο Παλαγηώηεο (Σαθηηθό κέινο)
Μαξνύδαο Γηνλύζηνο (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο)
Από ηην 5η παπάηαξη «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ»
Κόθιαο Φώηηνο (Σαθηηθό κέινο)
Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο)
πλνςίδνληαο, ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ εθιεγέλησλ
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζεηεία από 8.9.2019 έσο 6.11.2021, σο εμήο:
Σακηικά Μέλη:
1. Νηθήηαο Αξεηάθεο Πξόεδξνο,
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο,
3. Καςακπέιε Βαζηιηθή,
4. Καθνιύξεο ηαύξνο,
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο,
6. Ξέλνο Αλδξέαο,
7. Καξαθάο σηήξηνο,
8. Αβξάκεο Παλαγηώηεο,
9. Κόθιαο Φώηηνο.
Αναπληπωμαηικά Μέλη ανά παπάηαξη:
Παπάηαξη «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ»
Πξαζζάο βαζίιεην,
εβαζηάδεο Δπάγγεινο
Παπάηαξη «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ»
Αξκέλεο Γεώξγηνο,
Παπάηαξη «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΚΗΝΖΖ»
Πέηηαο Νηθόιανο
Παπάηαξη «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019»
Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
Παπάηαξη «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ»
Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο.
Ζ απόθαζη πήπε απιθμό 256/2019.

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
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ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύπορ Κακολύπηρ
Ακπιβέρ Απόζπαζμα
O Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος

ηαύπορ Κακολύπηρ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
4. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθόιανο
16. Κάλδειαο - Σαζάθεο Γεκήηξηνο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
20. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
21. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
22. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
23. Μπισλάο Παλαγηώηεο
24. Κόθιαο Φώηηνο
25. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
26. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
27. Καζζηκάηεο Αληώληνο
28. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
29. Καιακαξάο Νηθόιανο
30. Πάζηξαο Υξήζηνο

