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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ
ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 312

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 21ης Έκηακηης σνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ.
Θέμα: «Δκλογή οργάνων Περιθερειακής Ένωζης Γήμων Ηονίων Νήζων».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 30ε ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 7.00κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 25014/30-10-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα είθνζη ελληά (29) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Καθνιύξεο ηαύξνο
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Καξαθάο σηήξηνο
14. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
15. Πέηηαο Νηθόιανο
16. Γξόζνο Παλαγηώηεο
17. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
18. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
19. Αβξάκεο Παλαγηώηεο
20. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
21. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
22. Κόθιαο Φώηηνο
23. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
24. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
25. Καζζηκάηεο Αληώληνο
26. Καξκίξεο Νηθόιανο
27. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
28. Καιακαξάο Νηθόιανο
29. Πάζηξαο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1.
2.
3.
4.

Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
Γάζπαξνο Γηνλύζηνο (ιόγσ θσιύκαηνο)
Μπισλάο Παλαγηώηεο
Μαξίλνο Αλαζηάζηνο

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
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ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. αλέθεξε ηα εμήο:
Με ην π.δ. 75/2011 «Πεξηθεξεηαθέο Δλώζεηο Γήκσλ θαη Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ
Διιάδαο» (Α' 182 ηεο 22αο Απγνύζηνπ 2011), θαζνξίδνληαη, κεηαμύ άιισλ, ε
δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ Γήκσλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δλώζεσλ Γήκσλ (ΠΔΓ) θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο
(ΚΔΓΔ) θαη ε αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηνπο. Ζ ζεηεία ησλ ηειεπηαίσλ ζπκπίπηεη κε ηε
δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ.
ύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 75/2011, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ όγδννπ ηνπ Ν.4279/2014 (ΦΔΚ 158/08.08.2014 ηεύρνο Α’) θαη
αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 94/2019:
«Μέρξη ηελ 16ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνπο
εθπξνζώπνπο ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΓ.».
ύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 94/2019:
«Δηδηθά γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή, ε αλσηέξσ εθινγή δηεμάγεηαη εληόο είθνζη (20)
εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή
ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ (Π.Δ.Γ.) γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2019-2023.
Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά 13 εθπξόζσπνη.
Δπηζήκαλε, όηη δηθαίσκα θαηαξηίζεσο ζπλδπαζκώλ έρνπλ όινη νη ζπλδπαζκνί νη νπνίνη
έιαβαλ κέξνο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη θαηέιαβαλ ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην
ηνπιάρηζηνλ κία (1) έδξα. Γύν ή πεξηζζόηεξνη ζπλδπαζκνί από απηνύο πνπ
εθπξνζσπνύληαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, κπνξεί λα θαηαξηίζνπλ θνηλό ζπλδπαζκό,
εθόζνλ έρνπλ ζπκπξάμεη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4623/2019 (Α΄134).
Τπνςεθηόηεηεο εθηόο ζπλδπαζκώλ απνθιείζηεθαλ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ εδξώλ πνπ αλαινγνύλ ζε θάζε ζπλδπαζκό, δηαηξείηαη ν αξηζκόο
ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εγθύξσλ
ςεθνδειηίσλ θαη ην πειίθν πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ. Κάζε ζπλδπαζκόο ιακβάλεη
ηόζεο έδξεο όζν είλαη ην αθέξαην πειίθν απηήο ηεο αξηζκεηηθήο πξάμεο.
Δάλ νη έδξεο πνπ ιακβάλνπλ νη ζπλδπαζκνί, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είλαη ιηγόηεξεο
από ηηο πξνο δηάζεζε έδξεο, νη έδξεο
πνπ απνκέλνπλ δηαλέκνληαη αλά κία ζηνπο ζπλδπαζκνύο αλάινγα κε
ηα αρξεζηκνπνίεηα ππόινηπα πνπ έρνπλ μεθηλώληαο από απηόλ πνπ έρεη ην
κεγαιύηεξν. ηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ βάζεη αρξεζηκνπνίεηνπ ππνινίπνπ κεηέρνπλ
θαη νη ζπλδπαζκνί πνπ δελ έιαβαλ έδξα βάζεη ηνπ εθινγηθνύ κέηξνπ, θαηά ην
πξνεγνύκελν εδάθην. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αρξεζηκνπνίεην ππόινηπν πιεηόλσλ
ζπλδπαζκώλ είλαη ίζν, ηόηε δηελεξγείηαη κεηαμύ απηώλ δεκόζηα θιήξσζε από ηνλ
πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Σηο έδξεο ησλ ζπλδπαζκώλ θαηαιακβάλνπλ νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνύ πνπ
έιαβαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο θαηά ζεηξά. ε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο ελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε από ηνλ πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Οη εθπξόζσπνη ζηελ Π.Δ.Γ. θαηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά εθινγήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ
αξηζκό ησλ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζηαπξνί, κε
αιθαβεηηθή ζεηξά. Οη ππόινηπνη θάζε ζπλδπαζκνύ, θαηά ηε ζεηξά ηεο εθινγήο είλαη
αλαπιεξσκαηηθνί εθπξόζσπνη ζηελ Π.Δ.Γ. θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ
ηαθηηθώλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο κείλνπλ θελέο γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν. Ζ αλαπιήξσζε δηαξθεί κέρξη ην ηέινο ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ.
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Μέρξη θαη πξηλ 2 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαηαηέζεθαλ νη δειώζεηο γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπλδπαζκώλ.
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ Γεκάξρνπ θαηαξηίζηεθε ζπλδπαζκόο κε ηελ
νλνκαζία «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ » ζηνλ νπνίν έζεζαλ
ππνςεθηόηεηα νη θ.θ. Καθνιύξεο ηαύξνο, Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, εβαζηηάδεο
Δπάγγεινο, Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Καςακπέιε Βαζηιηθή,
Μαξηλάθεο Αλδξέαο.
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ θ. Αξκέλε Γεσξγίνπ θαηαξηίζηεθε
ζπλδπαζκόο κε ηελ νλνκαζία «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ » ζηνλ νπνίν έζεζαλ
ππνςεθηόηεηα νη θ.θ. Αξκέλεο Γεώξγηνο, Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο, Ξέλνο Αλδξέαο,
Κακπίηζεο Θεόδσξνο, Φεξαδνύξνο Ησάλλεο, Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο.
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ θ. Γάζπαξνπ Γηνλπζίνπ θαηαξηίζηεθε
ζπλδπαζκόο κε ηελ νλνκαζία «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΚΗΝΖΖ » ζηνλ νπνίν έζεζαλ
ππνςεθηόηεηα νη θ.θ. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο, Γξόζνο Παλαγηώηεο, Κόθνξεο
Κσλζηαληίλνο.
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ θ. Αγαιηαλνύ Ησάλλε θαηαξηίζηεθε
ζπλδπαζκόο κε ηελ νλνκαζία «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019 » ζηνλ νπνίν έζεζαλ ππνςεθηόηεηα νη θ.θ
Αγαιηαλόο Ησάλλεο, Αβξάκεο Παλαγηώηεο, Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο,
Μπισλάο Παλαγηώηεο .
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ θ. Κόθια Φσηίνπ θαηαξηίζηεθε ζπλδπαζκόο
κε ηελ νλνκαζία «ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ » ζηνλ νπνίν έζεζαλ ππνςεθηόηεηα νη θ.θ
Κόθιαο Φώηηνο, Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο, Ρέλεζεο Γηνλύζηνο.
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ θ. Καζζηκάηε Αλησλίνπ θαηαξηίζηεθε
ζπλδπαζκόο κε ηελ νλνκαζία «ΕΑΚΤΝΘΟ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ» ζηνλ νπνίν
έζεζαλ ππνςεθηόηεηα νη θ.θ Καζζηκάηεο Αληώληνο, Καξκίξεο Νηθόιανο
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ θ. Ληβέξε Υαξάιακπνπ θαηαξηίζηεθε
ζπλδπαζκόο κε ηελ νλνκαζία «ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΖΖ ΣΩΡΑ » ζηνλ νπνίν έζεζαλ
ππνςεθηόηεηα νη θ.θ. Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Καιακαξάο Νηθόιανο.
Από ηνπο πκβνύινπο ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ θ. Πάζηξα Υξήζηνπ θαηαξηίζηεθε
ζπλδπαζκόο κε ηελ νλνκαζία «ΕΑΚΤΝΘΟ ΜΔ ΦΗΛΟΣΗΜΟ» ζηνλ νπνίν έζεζε
ππνςεθηόηεηα ν θ. Πάζηξαο Υξήζηνο.
ηε ζπλέρεηα νη δεκνηηθνί ύκβνπινη έιαβαλ ηα ςεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκώλ θαη
θιήζεθαλ λα πξνβνύλ ζηελ εθινγή ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Π.Δ.Γ. Ηνλίσλ Νήζσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ εθπξνζώπσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ.
Ηνλίσλ Νήζσλ .
Κάζε δεκνηηθόο ύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, κέρξη ηόζνπο όζνπο εθιέγεη ν Γήκνο
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Π.Δ.Γ.
Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα
απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο, θαηά ζεηξά εθινγήο, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:
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Τποψήθιοι εκπρόζωποι σνδσαζμού «ΜΔ ΑΡΔΣΖ ΚΑΗ ΣΟΛΜΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ »:
1. Καθνιύξεο ηαύξνο ηνπ Ησάλλνπ, έιαβε 7 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
2. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο ηνπ Υαξαιάκπνπο , έιαβε 6 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
3. Πξαζζάο Βαζίιεηνο ηνπ Θσκά , έιαβε 6 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
4 .Καςακπέιε Βαζηιηθή ηνπ Ησάλλε ,έιαβε 3 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθή)
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο ηνπ Γηνλπζίνπ , έιαβε 3 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
6. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο ηνπ Κιίκε , έιαβε 3 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
7. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ , έιαβε 2 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
Τποψήθιοι εκπρόζωποι σνδσαζμού «ΜΑΕΗ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ »:
1. Αξκέλεο Γεώξγηνο ηνπ Ζιία , έιαβε 5 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
2. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ , έιαβε 5 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
3.Φεξαδνύξνο Ησάλλεο ηνπ Γηνλπζίνπ , έιαβε 4 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
4.Κακπίηζεο Θεόδσξνο ηνπ Αλαζηαζίνπ , έιαβε 3 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
5.Ξέλνο Αλδξέαο ηνπ Αλαζηαζίνπ , έιαβε 3 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
6.Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ ππξίδσλνο , έιαβε 3 ςήθνπο ( αλαπιεξσκαηηθόο)
Τποψήθιοι εκπρόζωποι σνδσαζμού «ΔΝΩΣΗΚΖ ΕΑΚΤΝΘΗΝΖ ΚΗΝΖΖ »:
1. Γξόζνο Παλαγηώηεο ηνπ Πέηξνπ , έιαβε 5 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
2. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γηνλπζίνπ , έιαβε 5 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
3. Κάλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ , έιαβε 2 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
Τποψήθιοι εκπρόζωποι σνδσαζμού «ΑΝΑΓΡΑΖ 2019»:
1. Αβξάκεο Παλαγηώηεο ηνπ Θενδώξνπ , έιαβε 4 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
2. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο ηνπ Νηθνιάνπ , έιαβε 4 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
3. Αγαιηαλόο Ησάλλεο ηνπ Παλαγηώηε , έιαβε 2 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
4. Μπισλάο Παλαγηώηεο ηνπ Αγγέινπ , έιαβε 2 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
Τποψήθιοι εκπρόζωποι σνδσαζμού «ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ »:
1. Κόθιαο Φώηηνο ηνπ Γηνλπζίνπ , έιαβε 3 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
2. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο ηνπ Γξαγαλίγνπ , έιαβε 3 ςήθνπο (αλαπιεξσκαηηθόο)
3.Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο ηνπ θνπηώηε , έιαβε 1 ςήθν (αλαπιεξσκαηηθόο)
Τποψήθιοι εκπρόζωποι σνδσαζμού «ΕΑΚΤΝΘΟ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ »:
1.Καζζηκάηεο Αληώληνο ηνπ ηαζηλνύ , έιαβε 2 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
2.Καξκίξεο Νηθόιανο ηνπ Σηκνζένπ , έιαβε 1 ςήθν (αλαπιεξσκαηηθόο)
Τποψήθιοι εκπρόζωποι σνδσαζμού «ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΖΖ ΣΩΡΑ»:
1.Καιακαξάο Νηθόιανο ηνπ Κσλζηαληίλνπ , έιαβε 2 ςήθνπο (εθιέγεηαη)
2.Ληβέξεο Υαξάιακπνο ηνπ Ζιία , έιαβε 1 ςήθν (αλαπιεξσκαηηθόο)
Τποψήθιος εκπρόζωπος σνδσαζμού «ΕΑΚΤΝΘΟ ΜΔ ΦΗΛΟΣΗΜΟ»:
-Πάζηξαο Υξήζηνο ηνπ Γηνλπζίνπ , έιαβε 1 ςήθν (εθιέγεηαη).
Ζ απόθαζη πήρε αριθμό 312/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Αξηζ. 312/2019 απόθαζε Γ..
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ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύρος Κακολύρης
Ακριβές Απόζπαζμα
O Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ
ηαύρος Κακολύρης

Αξηζ. 312/2019 απόθαζε Γ..

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

