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Αξηζ. Απόθαζεο 41/2017 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Για «Εκλογή τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής 
Επιτροπής». 

 
 

    ην Πέξακα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην απηνδηθαίσο, ρσξίο δει. πξόζθιεζε, ζήκεξα ηελ 5η ηνπ κήλα Μαρτίοσ ηνπ 
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Κσριακή θαη ώξα 10:00, ζε Δηδηθή πλεδξίαζε, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/2010.  
 

 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη κε ζύλνιν 27 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 22. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  

ΠΡΟΕΔΡΟ : ΑΤΣΗΑ-ΘΑΣΗΚΠΡΖ ΠΑΓΧΛΑ 
ΜΕΛΗ: ΑΡΑΠΖ ΠΑΛΑΓΗΧΣΑ (ΚΠΔΣΣΤ),ΓΗΘΑΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΕΤΚΑΡΖ ΑΘΖΛΑ, 

ΘΔΟΓΧΡΟΙΔΑ ΓΖΚΖΣΡΗΟ, ΘΑΕΑΘΟΤ - ΑΡΟΠΟΤΙΟΤ ΚΑΡΓΑΡΗΣΑ, ΘΑΘΑΡΖ 
ΦΗΙΗΠΠΟ , ΘΑΡΑΓΗΑΛΛΑΘΖ ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ, ΘΑΡΛΑΘΖ ΒΑΗΙΔΗΟ, ΘΔΦΔΡΗΑΛ 
ΑΛΑΣΑΗΟ, ΘΟΤΙΑΙΟΓΙΟΤ ΑΛΓΡΔΑ, ΘΟΤΡΣΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ, ΙΑΓΟΤΓΑΘΖ 

ΑΘΑΛΑΗΟ, ΙΑΓΟΤΓΑΘΟ ΗΧΑΛΛΖ, ΚΑΡΚΑΡΗΓΖ ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ, ΛΣΗΚΔΡΖ 
ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ, ΠΑΡΑΘΔΤΟΠΟΤΙΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΠΑΣΗΙΗΛΑΘΟ ΗΧΑΛΛΖ, ΠΑΛΟ 

ΗΧΑΛΛΖ, ΣΑΤΡΗΓΖ ΣΡΤΦΧΛΑ, ΣΔΡΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΦΑΡΡΑ ΣΑΤΡΟ 
 

Α Π Ο Ν Σ Ε  

ΒΔΡΤΘΟΘΗΓΟΤ-ΘΑΕΑΘΟΤ ΣΑΤΡΟΤΙΑ , ΒΟΗΓΟΛΗΘΟΙΑ ΠΑΛΑΓΗΧΣΑ , ΘΑΑΠΗΓΖ 
ΔΤΣΑΘΗΟ(ΣΑΘΖ), ΚΔΙΔΨΖ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ, ΛΗΘΖΣΑ ΑΓΓΔΙΟ 

 
Παξώλ ήηαλ θαη ν Γήκαξρνο θ. ΙΑΓΟΤΓΑΘΖ ΗΧΑΛΛΖ 
 

    Κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε λενεθιεγείζα 
Πξόεδξνο, αλέζεζε θαζήθνληα εηδηθνύ γξακκαηέα ζηελ δεκνηηθή ππάιιειν θ Γηαλλίηζα 

Βαξβάξα, ελεκέξσζε ην πκβνύιην  όηη ήδε θαηά ηελ δηαδηθαζία Δθινγήο ησλ κειώλ 
Πξνεδξείνπ έρνπλ πξνζέιζεη νη θ.θ. Βεξπθνθίδνπ-Θαδάθνπ ηαπξνύια θαη Βντδνληθόια 
Παλαγηώηα θαη θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα δπόκηζε έηε (05.03.2017  έσο 
ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
 
Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά 6 ηαθηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ 2 ζα 

πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο θαη 
επίζεο 5 αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 2 ζα πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ 

κειώλ ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ ηαθηηθώλ 

ΑΔΑ: ΩΖΑΦΩΞΔ-ΔΧΟ



κειώλ πνπ εθπξνζσπνύλ ηε κεηνςεθία ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Δπεζήκαλε δε, όηη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 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  ζε 
απηή 2 ππνςήθηνη σο ηαθηηθά κέιε θαη δύν 2 ππνςήθηνη σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία. Τπνςήθηνη από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο, όπσο ελεκέξσζε ε 
Πξόεδξνο, ζα είλαη όζνη εθιεγνύλ κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ  

ηεο κεηνςεθίαο θαη αλ ηνύην δελ επηηεπρζεί, γηα όπνηνλ ππνςήθην δελ ζπγθεληξώζεη 
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. Αλ ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία 
ππάξρεη ηζνςεθία, ε πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ελεξγεί θιήξσζε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Θάζε ύκβνπινο ςεθίδεη ππνςεθίνπο ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. 
 

ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο πκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ηεο 
κεηνςεθίαο λα εθιέμνπλ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, αξρηθά, κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο θαη κε 

ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, δύν (2) ππνςήθηα 
ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θαη ζηε ζπλέρεηα δύν (2)  ππνςήθηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ αλαινγνύλ ζηελ κεηνςεθία, ζύκθσλα κε ηελ 
πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. 
    

Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία , αξρηθά γηα ηελ εθινγή ησλ δύν (2)  ππνςεθίσλ 
ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ε Πξόεδξνο 

αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ κειώλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ ςήθσλ 
πνπ έιαβε θάζε έλαο, ήηνη νη θ.θ.  
ηαπξίδεο Σξύθσλαο έιαβε επηά (7) ςήθνπο 

Παξαζθεπόπνπινο  Γεώξγηνο έιαβε πέληε (5) ςήθνπο 
Θενδσξνιέαο Γεκήηξηνο έιαβε κία (1) ςήθν  θαη βξέζεθαλ θαη ηξία (3) ιεπθά 

ςεθνδέιηηα. 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ θ.θ. 
Παξαζθεπόπνπινπ Γεώξγηνπ θαη Θενδσξνιέα Γεκεηξίνπ δηόηη δελ ζπγθέληξσζαλ ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή 
ηεο ε Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ  θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε έλαο, ήηνη νη θ.θ. 
Παξαζθεπόπνπινο  Γεώξγηνο έιαβε πέληε (5) ςήθνπο 
Θενδσξνιέαο  Γεκήηξηνο έιαβε ηξείο (3) ςήθνπο θαη βξέζεθαλ δύν (2) ιεπθά 

ςεθνδέιηηα θαη έλα (1) άθπξν 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ θ.θ 

Παξαζθεπόπνπινπ Γεώξγηνπ θαη Θενδσξνιέα Γεκεηξίνπ δηόηη δελ ζπγθέληξσζαλ ηελ 
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, θαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζή ηεο ε Πξόεδξνο αλαθνίλσζε  ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ  θαη 

ηνλ αξηζκό ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε έλαο, ήηνη νη θ.θ. 
Παξαζθεπόπνπινο  Γεώξγηνο έιαβε πέληε (5) ςήθνπο 

Θενδσξνιέαο  Γεκήηξηνο έιαβε ηέζζεξεηο (4) ςήθνπο θαη βξέζεθαλ δύν (2) ιεπθά 
ςεθνδέιηηα. 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν θ. Παξαζθεπόπνπινο αλαδείρζεθε ππνςήθην ηαθηηθό κέινο ηεο 

κεηνςεθίαο δηόηη έιαβε πέληε (5) ςήθνπο ζπγθεληξώλνληαο ηελ ζρεηηθή πιεηνςεθία 
ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηνςεθίαο, έλαληη  ηνπ θ,. Θενδσξνιέα ν νπνίνο έιαβε ηέζζεξεηο (4) 

ςήθνπο. 
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Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ππνςήθηα ηαθηηθά κέιε εθ ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηνςεθίαο 
αλαδείρζεθαλ ν θ. ηαπξίδεο Σξύθσλ θαη ν θ. Παξαζθεπόπνπινο  Γεώξγηνο. 

ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο πκβνύινπο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ηεο 
κεηνςεθίαο λα εθιέμνπλ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ σο άλσ πιεηνςεθία, δύν 

(2) ππνςήθηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ 
πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. 
Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία  θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ε Πξόεδξνο 

αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ  θαη ηνλ αξηζκό ησλ 
ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε έλαο, ήηνη νη θ.θ. 

Παηζηιηλάθνο Ησάλλεο έιαβε ελλέα (9) ςήθνπο  
Σεξδήο Θεόδσξνο έιαβε πέληε (5) ςήθνπο. 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία γηα ηνλ θ. Σεξδή Θεόδσξν δηόηη 

δελ ζπγθέληξσζε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, θαη 
κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ε Πξόεδξνο αλαθνίλσζε όηη:  

ν θ. Σεξδήο Θεόδσξνο δηόηη έιαβε έμη (6) ςήθνπο θαη βξέζεθαλ ηέζζεξα (4) ιεπθά 
ςεθνδέιηηα θαη έλα (1) άθπξν. 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ππνςήθηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε εθ ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηνςεθίαο 

αλαδείρζεθαλ ν θ. Παηζηιηλάθνο Ησάλλεο  θαη ν θ. Σεξδήο Θεόδσξνο. 
 

ηελ ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο πκβνύινπο  ηεο πιεηνςεθίαο πνπ επηζπκνύλ 
λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην αμίσκα ηνπ ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
Από ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο έζεζαλ ππνςεθηόηεηα  
γηα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 4 Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη 

εμήο 
- θ. Θαξαγηαλλάθεο Παλαγηώηεο 

- θ. Θάθαξεο Φίιηππνο 
- θ. Θαδάθνπ – αξνπνύινπ Καξγαξίηα 
- θ. Θεθεξηάλ Αλαζηάζηνο 

 
γηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε 3 Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη  νλνκαζηηθά  νη   εμήο 

- θ. Ιαγνπδάθεο Αζαλάζηνο 
- θ. Καξκαξίδεο Θσλζηαληίλνο 
- θ. Θνύξηεο Γεκήηξηνο 

 
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ 

ηαθηηθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 
κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία.  
 

Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αξρηθά γηα ηελ εθινγή ησλ έμη (6)   ηαθηηθώλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεζζάξσλ (4) εθ ηεο πιεηνςεθίαο θαη δύν (2)εθ ηνπ 

ζπλόινπ ηεο κεηνςεθίαο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ε Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ηα 
νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ  κειώλ ηεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε 
θάζε έλαο, ήηνη εθ ηεο πιεηνςεθίαο νη θ.θ.  

Θάθαξεο Φίιηππνο έιαβε δέθα νθηώ (18) ςήθνπο 
Θαξαγηαλλάθεο Παλαγηώηεο έιαβε δέθα επηά (17) ςήθνπο 

Θαδάθνπ-αξνπνύινπ Καξγαξίηα έιαβε δέθα επηά (17) ςήθνπο 
Θεθεξηάλ Αλαζηάζηνο έιαβε δέθα πέληε (15) ςήθνπο, 
Δθ ηεο κεηνςεθίαο νη θ.θ 

ηαπξίδεο Σξύθσλ έιαβε δέθα νθηώ (18) ςήθνπο 
Παξαζθεπόπνπινο  Γεώξγηνο έιαβε δέθα ηξείο (13)  ςήθνπο, βξέζεθαλ έλα (1) άθπξν 

ςεθνδέιηην θαη δύν (2) ιεπθά. 
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     Κεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη από 

ηνπο 6 ππνςεθίνπο θαη νη 6 ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ,    
επεηδή όκσο ππήξμε ηζνςεθία γηα ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θ.θ. Θαξαγηαλλάθε 
Παλαγηώηε θαη Θαδάθνπ Καξγαξίηα δηελεξγήζεθε θιήξσζε από ηελ Πξόεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηελ νπνία πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Θαξαγηαλλάθεο 
Παλαγηώηεο θαη δεύηεξε ε θ. Θαδάθνπ Καξγαξίηα.  

 
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ 
αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη 

ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία 
 

  Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο δηαπηζηώζεθε από ην 
Πξνεδξείν όηη εθιέρζεθαλ σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 
απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 
   Από ηελ πιεηνςεθία:  

- θ. Θνύξηεο Γεκήηξηνο έιαβε 16 ςήθνπο 
- θ. Καξκαξίδεο Θσλζηαληίλνο έιαβε 13 ςήθνπο  

- θ. Ιαγνπδάθεο Αζαλάζηνο έιαβε 12 ςήθνπο 
Από ηε κεηνςεθία:  
- θ. Παηζηιηλάθνο Ησάλλεο έιαβε 17 ςήθνπο 

- θ. Σεξδήο Θεόδσξνο έιαβε 12 ςήθνπο 
Ιεπθό 1.  

 
    Δπαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία γηα ηνπο θ.θ Ιαγνπδάθε Αζαλάζην θαη Σεξδή 
Θεόδσξν δηόηη δελ ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ παξόλησλ 

κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ε Πξόεδξνο 
αλαθνίλσζε όηη νη θ.θ. 

Ιαγνπδάθεο Αζαλάζηνο έιαβε δέθα επηά (17) ςήθνπο 
Σεξδήο Θεόδσξνο έιαβε δέθα έμη (16) ςήθνπο θαη βξέζεθαλ πέληε (5) ιεπθά 
ςεθνδέιηηα. 

 
 

πλνςίδνληαο, ε Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ 
εθιεγέλησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα 
δπόκηζε έηε (05.03.2017 έσο ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο) σο εμήο: 

 
 

Σακτικά Μέλη    
 
1. Θάθαξεο Φίιηππνο. 

2. Θαξαγηαλλάθεο Παλαγηώηεο.  
3. Θαδάθνπ- αξνπνύινπ Καξγαξίηα. 

4. Θεθεξηάλ Αλαζηάζηνο. 
5. ηαπξίδεο Σξύθσλαο.  
6. Παξαζθεπόπνπινο Γεώξγηνο 
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 Αναπληρωματικά Μέλη 
 

1. Θνύξηεο Γεκήηξηνο. 
2. Καξκαξίδεο Θσλζηαληίλνο. 

3. Ιαγνπδάθεο Αζαλάζηνο.  
4. Παηζηιηλάθνο Ησάλλεο.  
5. Σεξδήο Θεόδσξνο. 

 
    ύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ.3852/2010, ηα πξαθηηθά ηεο εθινγήο 

δηαβηβάδνληαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ από ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο ζηνλ 
Διεγθηή Λνκηκόηεηαο (ή ζηνλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο έσο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
Διεγθηή Λνκηκόηεηαο)  ν νπνίνο απηεπαγγέιησο ή ύζηεξα από πξνζθπγή δεκόηε 

ελώπηνλ ηνπ, ε νπνία αζθείηαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξώλ, από 
ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο, απνθαίλεηαη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ην αξγόηεξν αθόηνπ 

παξέιαβε ηα πξαθηηθά, γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο εθινγήο. 

 

    

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 41/2017. 
 

 
 

 
 

 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
ΑΤΣΗΑ-ΘΑΣΗΚΠΡΖ ΠΑΓΧΛΑ 

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ 
 

 
ΛΣΗΚΔΡΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ  

 
 
 

 
 

 
ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΑΡΑΠΖ ΠΑΛΑΓΗΧΣΑ (ΚΠΔΣΣΤ),  

ΒΔΡΤΘΟΘΗΓΟΤ - ΘΑΕΑΘΟΤ ΣΑΤΡΟΤΙΑ, 
ΒΟΨΓΟΛΗΘΟΙΑ ΠΑΛΑΓΗΧΣΑ, ΓΗΘΑΗΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ, ΕΤΚΑΡΖ ΑΘΖΛΑ, 
ΘΔΟΓΧΡΟΙΔΑ ΓΖΚΖΣΡΗΟ, ΘΑΕΑΘΟΤ - 
ΑΡΟΠΟΤΙΟΤ ΚΑΡΓΑΡΗΣΑ, ΘΑΘΑΡΖ 

ΦΗΙΗΠΠΟ, ΘΑΡΑΓΗΑΛΛΑΘΖ 
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ, ΘΑΡΛΑΘΖ ΒΑΗΙΔΗΟ, 

ΘΔΦΔΡΗΑΛ ΑΛΑΣΑΗΟ, ΘΟΤΙΑΙΟΓΙΟΤ 
ΑΛΓΡΔΑ, ΘΟΤΡΣΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ, 
ΙΑΓΟΤΓΑΘΖ ΑΘΑΛΑΗΟ, ΙΑΓΟΤΓΑΘΟ 

ΗΧΑΛΛΖ, ΚΑΡΚΑΡΗΓΖ ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟ, 
ΠΑΡΑΘΔΤΟΠΟΤΙΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, 

ΠΑΣΗΙΗΛΑΘΟ ΗΧΑΛΛΖ, ΠΑΛΟ 
ΗΧΑΛΛΖ, ΣΑΤΡΗΓΖ ΣΡΤΦΧΛΑ, 
ΣΔΡΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΦΑΡΡΑ ΣΑΤΡΟ 
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Αθξηβέο αληίγξαθν 
ΠΔΡΑΚΑ, 05/03/2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

ΑΤΣΙΑ ΚΑΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ 
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