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ΑΠΟΦΑΗ
Γηα «σγθρότεσε Δεκοτηθής Επητροπής
Δηαβούιεσσες
(Άρζρο
76
τοσ
Ν.
3852/2010)».

Πην Ξέξακα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γ.Π., ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κήλα Μαΐοσ ηνπ έηνπο
2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σετάρτε θαη ώξα 19:00, ήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην ΓΖΚΝΡΗΘΝ
ΠΚΒΝΙΗΝ, θαηόπηλ ηεο από 18/5/2017 εγγξάθνπ πξόζθιεζεο ηνπ Ξξνέδξνπ, πνπ δόζεθε
ζην Γήκαξρν θαη ζε θαζέλαλ από ηνπο Ππκβνύινπο, ηνπ αξ.67 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη κε ζύλνιν 27 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 20.
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΠΡΟΕΔΡΟ : ΑΡΗΑ-ΘΑΡΠΗΚΞΟΖ ΞΑΓΥΛΑ
ΜΕΛΗ: ΑΟΑΞΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ (ΚΞΔΡΡ), ΒΔΟΘΝΘΗΓΝ - ΘΑΕΑΘΝ ΠΡΑΟΝΙΑ,
ΒΝΦΓΝΛΗΘΝΙΑ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ, ΘΔΝΓΥΟΝΙΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ, ΘΑΕΑΘΝ - ΠΑΟΝΞΝΙΝ
ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ, ΘΑΘΑΟΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ, ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ, ΘΑΟΛΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ,
ΘΔΦΔΟΗΑΛ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ, ΘΝΙΑΙΝΓΙΝ ΑΛΓΟΔΑΠ, ΘΝΟΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ, ΙΑΓΝΓΑΘΖΠ
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, ΙΑΓΝΓΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ, ΛΡΗΚΔΟΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ, ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ
ΓΔΥΟΓΗΝΠ, ΞΑΡΠΗΙΗΛΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ, ΠΞΑΛΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ, ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΡΟΦΥΛΑΠ, ΤΑΟΟΑΠ
ΠΡΑΟΝΠ
ΑΠΟΝΣΕ
ΓΗΘΑΗΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ, ΕΚΑΟΖ ΑΘΖΛΑ, ΘΑΠΑΞΗΓΖΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ(ΠΡΑΘΖΠ), ΚΑΟΚΑΟΗΓΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ, ΚΔΙΔΦΠΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ, ΛΗΘΖΡΑΠ ΑΓΓΔΙΝΠ, ΡΔΟΕΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
Νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη εηδνπνηήζεθαλ λόκηκα.
Θιεζείο παξίζηαηαη θαη ν Γήκαξρνο θ. ΙΑΓΝΓΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, παξνπζία ηεο ππεύζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ - ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ ΒΑΟΒΑΟΑΠ, εηζεγνύκελε ην 3ν Θέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ αλαθνηλώλεη ζην ζώκα όηη απερώξεζε ν θ. Ταξξάο Πηαύξνο, ζέηεη
ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηα εμήο:
«Ρελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ιαγνπδάθε Ησάλλε, κε ζέκα: "Ππγθξόηεζε Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο (Άξζξν 76 ηνπ Λ. 3852/2010)", ε νπνία έρεη σο εμήο:
" Κε ην άξζξν 76 ηνπ Λ.3852/10 νξίδεηαη όηη:
«1. Πηνπο δήκνπο κε πιεζπζκό κεγαιύηεξν από δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο
ζπγθξνηείηαη, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ
δύν ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ ηνπ θαη εθδίδεηαη εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
δεκνηηθώλ

αξρώλ,

δεκνηηθή

επηηξνπή

δηαβνύιεπζεο

σο

όξγαλν

κε

ζπκβνπιεπηηθέο

αξκνδηόηεηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο δελ ππεξβαίλεη
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ηα δπόκηζε έηε. Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί θαη ζε κηθξόηεξνπο
δήκνπο, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο
απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, όπσο:
α) ησλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ θαη νξγαλώζεσλ
β) ησλ επηζηεκνληθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ
γ) ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ
δ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα
ε) ησλ ελώζεσλ θαη ζπιιόγσλ γνλέσλ
ζη) ησλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ
δ) ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηώλ
ε) άιισλ νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ
ζ) εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ λέσλ θαη
η) δεκόηεο.
Ν

ζπλνιηθόο

αξηζκόο

ησλ

κειώλ

ηεο

δεκνηηθήο

επηηξνπήο

δηαβνύιεπζεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη από είθοση πέλτε (25) έως πελήλτα
(50) κέιε. Πε πνζνζηό έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ εθπξνζώπσλ
θνξέσλ νξίδνληαη επηπιένλ κέιε, κεηά από θιήξσζε, δεκόηεο εγγεγξακκέλνη ζηνπο
εθινγηθνύο θαηαιόγνπο θαζώο θαη όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνύο εθινγηθνύο
θαηαιόγνπο. Πηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο πξνεδξεύεη ν δήκαξρνο ή ν αληηδήκαξρνο
πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο κε απόθαζή ηνπ. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο θαινύληαη θαηά
πεξίπησζε θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπξόζσπνη αξκόδησλ θξαηηθώλ
αξρώλ, ησλ ηνπηθώλ νξγαλώζεσλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ, θαζώο θαη νη επηθεθαιήο ησλ
δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην.
2.Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο:
α) Γλσκνδνηεί ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα
πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ δήκνπ, ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα θαη ην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ
δήκνπ.
β) Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα γεληθόηεξνπ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή
από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηνλ δήκαξρν.
γ) Δμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο ηνπ δήκνπ θαη δηαηππώλεη
γλώκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηώλ.
δ) Γύλαηαη λα δηαηππώλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα
απνθάζεσλ νη νπνίεο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Θ.Γ.Θ..
Ζ δηαηύπσζε γλώκεο από ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο δελ απνθιείεη ηελ παξάιιειε
ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε κε ηνπο πνιίηεο, κέζσ δηαδηθηύνπ. Νη πξνηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο
δηαβνύιεπζεο ζπγθεληξώλνληαη θαη ζπζηεκαηνπνηνύληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ
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δήκνπ θαη παξνπζηάδνληαη από ηνλ πξόεδξν ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο θαηά ηελ
αληίζηνηρε ζπλεδξίαζή ηεο.
3.Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνύιεπζεο ζπλεδξηάδεη δεκόζηα, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ
πξνέδξνπ ηεο, ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξόλν, πξηλ από ηε ζύληαμε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξεηο
(3) κήλεο γηα άιια ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε. Ζ πξόζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα
κέιε κε θάζε πξόζθνξν κέζν επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε θαη πεξηιακβάλεη
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηνλ ηόπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
ζπλνδεύεηαη από εηζήγεζε επί ησλ ππό ζπδήηεζε ζεκάησλ. Πε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο,
ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ηελ ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα, νπόηε ζεσξείηαη ζε
θάζε πεξίπησζε όηη πθίζηαηαη απαξηία. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο
δηαβνύιεπζεο γίλεηαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη ηεξνύληαη πξαθηηθά. Ζ δεκνηηθή
επηηξνπή δηαβνύιεπζεο δηαηππώλεη ηε γλώκε ηεο κεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε. Πηελ εηζήγεζή
ηεο αλαγξάθνληαη όιεο νη γλώκεο πνπ δηαηππώλνληαη.
4.Ρν δεκνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί λα ςεθίδεη ζρεηηθό θαλνληζκό δηαβνύιεπζεο, ν νπνίνο
ξπζκίδεη όια ηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη
πνιηηώλ ζε απηή, θαζώο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο δηαβνύιεπζεο ζην αξκόδην
όξγαλν ηνπ δήκνπ.»
Πηελ εγθ. 59/74896/30.12.2010 ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.&Ζ.Γ. δηεπθξηλίδεηαη όηη ε απαξίζκεζε ησλ
θνξέσλ, πνπ δύλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο θαηά ηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ.3852/2010, είλαη ελδεηθηηθή θαη ζηελ επηηξνπή κπνξνύλ λα
θιεζνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνξείο, ζύιινγνη ή νξγαλώζεηο πνπ πθίζηαληαη θαη δξνπλ ζην
δήκν.
Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εγθύθιην επηζεκαίλεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ δεκνηώλ πνπ
ζα νξηζζνύλ, κεηά από θιήξσζε, επηπιένλ κέιε ηεο επηηξνπήο θπκαίλεηαη από νθηώ (8) έσο
δεθαεθηά (17) αλάινγα κε ηα κέιε ησλ θνξέσλ πνπ νξίδνληαη ζ' απηή.
Πηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο αλαθέξεηαη όηη νη θνξείο πνπ ζα
εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ πξέπεη αθελόο λα είλαη ελεξγνί (λα έρνπλ αλαπηύμεη ζπλαθή κε ην
αληηθείκελό ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία) θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ
ζπζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο πξηλ από ηελ είζνδό ηνπο ζηελ επηηξνπή δηαβνύιεπζεο.
Ν Γήκνο Ξεξάκαηνο κε ηελ κε αξ.7827/5585/29-3-2017 πξόζθιεζε πξνο ηνπο θνξείο ηεο
πόιεο καο , ε νπνία αλαξηήζεθε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, θάιεζε ηνπο θνξείο,
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ζπιιόγνπο, θαη νξγαλώζεηο ηνπ δήκνπ, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεκνηηθή
Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο λα εθθξάζνπλ εγγξάθσο ηε βνύιεζε ηνπο έσο 21/4/2017
Θαηόπηλ ηεο παξαπάλσ πξόζθιεζεο αληαπνθξίζεθαλ νη αθόινπζνη θνξείο, νη νπνίνη
απέζηεηιαλ ζην Γήκν Ξεξάκαηνο

ζρεηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία όξηδαλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο

ηνπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
1. Αζιεηηθόο όκηινο ΦΗΙΗΑ κε εθπξόζσπν ηνλ θ. Θαηζά Ιάδαξν
2. Σνξεπηηθόο Ιανγξαθηθόο Πύιινγνο Ξεξάκαηνο «Ν ΞΔΟΑΚΑΡΑΟΖΠ » κε εθπξόζσπν ηνλ θ.
Θηλόγινπ Γεώξγην
3. Λαπηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο Ξεξάκαηνο Λ.Α.Ν.Ξ. κε εθπξόζσπν ηελ θ. Θνπκηώηε Αγγειηθή
4. Αζιεηηθό Πσκαηείν ΔΟΚΖΠ Ξεξάκαηνο

κε εθπξόζσπν ηελ θ. Θπξηαθή Σαηδνγηαλλάθε κε

αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αλαζηάζην Σαξαιακπίδε
5. Δμσξαηζηηθόο θαη εθπνιηηηζηηθόο ζύιινγνο πεξηνρήο Άλσ Ξεξάκαηνο πεξηνρήο Μέξμε «Ν
ΘΖΠΔΑΠ» κε εθπξόζσπν ηνλ θ. Απνζηνιάθε Θεόθηιν ηνπ Δπζηαζίνπ
6. Γ.Π. Ξεξάκαηνο –ΔΟΚΖΠ κε εθπξόζσπν ηνλ θ. Θσλζηαληάθν Ληθόιαν ηνπ Γεσξγίνπ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Πύλδεζκνο Διιήλσλ Γηαρξνληθώλ Αζιεηώλ Πηίβνπ Ξεξάκαηνο κε εθπξόζσπν
ηνλ θ. Γηαλλαθόπνπιν Ξαλαγηώηε
Αζιεηηθόο Πθνπεπηηθόο Πύιινγνο Απόιισλ Ξεξάκαηνο κε εθπξόζσπν ηνλ θ. Θώζηα
Ιύξα θαη αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κηράιε Θσζηάθνο
Πύλδεζκνο Βεηεξάλσλ Ξνδνζθαηξηζηώλ Ξεξάκαηνο κε εθπξόζσπν ηνλ θ. Φνύζθα
Πηέθαλν
Δμσξαηζηηθόο Πύιινγνο Απαληαρνύ Απνζηνιαθαίσλ κε εθπξόζσπν ηνλ θ. Ηάζσλ
Ξνιύθαξπν Απνζηνιάθε
Αζιεηηθή Έλσζε Ξεξάκαηνο κε εθπξόζσπν ηνλ θ. Εαραξόγινπ Θσλζηαληίλν ηνπ
Αλησλίνπ
Έλσζε Θξεηώλ Ξεξάκαηνο « Ζ ΚΑΣΖ ΡΖΠ ΘΟΖΡΖΠ » κε εθπξόζσπν ηελ θ.
Θαιαηηδάθε Διέλε θαη αλαπιεξσηή ηνλ θ. Λίθν Κπξηιιάθε
Εσνθηιηθόο θαη Ξεξηβαιινληηθόο Πύιινγνο Ξεξάκαηνο κε εθπξόζσπν ηελ θ.
Ξαλδξνύια Άλλα θαη αλαπιεξώηξηα ηελ θ. Σξηζηάθνπ Αλαζηαζία .
Εσνθηιηθόο Πύιινγνο Αδέζπνησλ Ξεξάκαηνο κε εθπξόζσπν ηελ θ. Κάξζα Λνκηθνύ

Γ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δπόκηζε
έηε.
Δ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή είλαη εζεινληηθή θαη άκηζζε», ηελ νπνία ζαο επηζπλάπηνπκε.
Πηε ζπλέρεηα ε Ξξόεδξνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ην από 24-05-2017 θαη κε
αξ. πξση. 12120/8454 έγγξαθν ηεο Έλσζεο Δκπόξσλ – Βηνηερλώλ θαη Δπαγγεικαηηώλ
Ξεξάκαηνο, ε νπνία, εθπξόζεζκα κελ, αηηηνινγεκέλα δε, όξηζε σο εθπξόζσπν ηεο ηνλ θ.
Θσλζηαληηλίδε Βαζίιεην.
Πηε ζπλέρεηα έιαβε ην ιόγν ν Γήκαξρνο θ. Ιαγνπδάθεο Ησάλλεο θαη νη επηθεθαιήο
Ξαξαηάμεσλ νη νπνίνη πξνηείλνπλ δεκόηεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο.
Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Ρν Ππκβνύιην, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 3852/2010, ηελ εηζήγεζε Γεκάξρνπ θαη ηηο πην πάλσ
πξνηάζεηο

Απουασίδεη
Κατά πιεηοψευία, κεηοψευούλτος τοσ θ. Πατσηιηλάθοσ Ιωάλλε
Ππγθξνηεί ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο σο όξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα πνπ νξίδεη ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 3852/2010, απνηεινύκελε από
Δθπξνζώπνπο Θνηλσληθώλ Φνξέσλ θαη δεκόηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνπο πην θάησ θ.θ.:
1. ΙΑΓΝΓΑΘΖ ΗΥΑΛΛΖ Γήκαξρν (ΞΟΝΔΓΟΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ).
2. ΘΑΡΠΑ ΙΑΕΑΟΝ (Αζιεηηθόο όκηινο ΦΗΙΗΑ).
3. ΘΗΛΝΓΙΝ ΓΔΥΟΓΗΝ (Σνξεπηηθόο Ιανγξαθηθόο Πύιινγνο Ξεξάκαηνο «Ν
ΞΔΟΑΚΑΡΑΟΖΠ »).
4. ΘΝΚΗΥΡΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ (Λαπηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο Ξεξάκαηνο Λ.Α.Ν.Ξ.).
5. ΘΟΗΑΘΖ ΣΑΡΕΝΓΗΑΛΛΑΘΖ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αλαζηάζην Σαξαιακπίδε (Αζιεηηθό
Πσκαηείν ΔΟΚΖΠ Ξεξάκαηνο).
6. ΑΞΝΠΡΝΙΑΘΖ ΘΔΝΦΗΙΝ (Δμσξαηζηηθόο θαη εθπνιηηηζηηθόο ζύιινγνο πεξηνρήο Άλσ
Ξεξάκαηνο πεξηνρήο Μέξμε «Ν ΘΖΠΔΑΠ»).
7. ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΘΝ ΛΗΘΝΙΑΝ (Γ.Π. Ξεξάκαηνο –ΔΟΚΖΠ).
8. ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ (Πύλδεζκνο Διιήλσλ Γηαρξνληθώλ Αζιεηώλ Πηίβνπ
Ξεξάκαηνο).
9. ΙΟΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ κε αλαπιεξσηή ηνπ θ. ΘΥΠΡΑΘΝ ΚΗΣΑΙΖ (Αζιεηηθόο Πθνπεπηηθόο
Πύιινγνο Απόιισλ Ξεξάκαηνο).
10. ΦΝΠΘΑ ΠΡΔΦΑΛΝ (Πύλδεζκνο Βεηεξάλσλ Ξνδνζθαηξηζηώλ Ξεξάκαηνο).
11. ΗΑΠΥΛ

ΞΝΙΘΑΟΞΝ

ΑΞΝΠΡΝΙΑΘΖ

(Δμσξαηζηηθόο

Πύιινγνο

Απαληαρνύ

Απνζηνιαθαίσλ).
12. ΕΑΣΑΟΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ (Αζιεηηθή Έλσζε Ξεξάκαηνο).
13. ΘΑΙΑΗΡΕΑΘΖ ΔΙΔΛΖ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. ΚΞΟΗΙΙΑΘΖ ΛΗΘΝΙΑΝ (Έλσζε

Θξεηώλ

Ξεξάκαηνο « Ζ ΚΑΣΖ ΡΖΠ ΘΟΖΡΖΠ »).
14. ΞΑΛΓΟΝΙΑ ΑΛΛΑ κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. ΣΟΗΠΡΑΘΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ (Εσνθηιηθόο θαη
Ξεξηβαιινληηθόο Πύιινγνο Ξεξάκαηνο).
15. ΛΝΚΗΘΝ ΚΑΟΘΑ (Εσνθηιηθόο Πύιινγνο Αδέζπνησλ Ξεξάκαηνο ).
16. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖ ΒΑΠΗΙΔΗΝ (Έλσζε Δκπόξσλ – Βηνηερλώλ θαη Δπαγγεικαηηώλ
Ξεξάκαηνο)
17. ΓΗΑΙΙΔΙΖ ΗΥΑΛΛΖ
18. ΚΑΓΓΑΙΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ
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19. ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΑΘΖ ΗΥΑΛΛΖ
20. ΘΟΗΡΠΗΓΖΚΑ ΓΔΥΟΓΗΑ
21. ΡΠΑΓΘΑ ΔΑΓΓΔΙΝ
22. ΠΝΚΞΑΠΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ
23. ΞΖΓΗΘΝΓΙΝ ΚΑΟΗΑ
24. ΑΛΓΟΝΒΗΡΠΑΛΔΑ ΟΔΒΔΘΑ
25. ΘΝΙΒΔΟΖ ΠΥΡΖΟΖ
26. ΒΓΔΛΝΞΝΙΝ ΓΗΝΛΠΖ
27. ΘΑΡΔ ΒΑΠΥ
28. ΘΑΡΠΑΦΑΓΝ ΛΗΘΖ
29. ΚΑΛΓΟΑΓΝ ΓΔΠΞΝΗΛΑ
30. ΒΔΙΝΞΝΙΝ ΚΑΘΖ
31. ΒΝΙΖ ΑΛΓΟΔΑ
32. ΞΑΞΑΒΑΠΗΙΔΗΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ
33. ΠΞΟΑTΝ ΗΥΑΛΛΖ
34. ΠΟΑΘΝ ΘΟΗΑΘΝ
35. ΟΝΙΗΑ ΖΙΗΑ
36. ΦΝΟΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ
37. ΠΑΟΝΞΝΙΝ ΞΔΡΟΝ
38. ΓΘΙΔΕΑΘΝ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΑ
39. ΓΘΔΒΔΕΝΞΝΙΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ
40. ΘΝΟΠΑΟΖ ΠΞΟΝ
41. ΘΑΛΔΙΙΝ ΗΥΑΛΛΖ
Δπίζεο νξίδνληαη επηπιένλ κέιε κεηά από θιήξσζε, δεκόηεο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη
ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ καο, (άξζξν 76 παξ. 1) θαη ζπγθεθξηκέλα
θιεξώζεθαλ νη εμήο:
42. ΠΦΟΝΓΗΑΛΛΑΘΖ ΔΗΟΖΛΖ
43. ΡΟΗΑΛΡΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ
44. ΡΠΔΡΠΔΘΝ ΓΔΥΟΓΗΝ
45. ΘΑΟΓΖ ΛΗΘΝΙΑΝ
46. ΜΑΓΝΟΑΟΖ ΔΙΔΛΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα
δπόκηζε έηε, ζύκθσλα κε ηα όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε πην πάλσ εηζήγεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θ. Ιαγνπδάθε Ησάλλε.
Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 85/2017.
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Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΑΡΗΑ-ΘΑΡΠΗΚΞΟΖ ΞΑΓΥΛΑ

ΛΡΗΚΔΟΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΑΟΑΞΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ (ΚΞΔΡΡ), ΒΔΟΘΝΘΗΓΝ
- ΘΑΕΑΘΝ ΠΡΑΟΝΙΑ, ΒΝΦΓΝΛΗΘΝΙΑ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ, ΘΔΝΓΥΟΝΙΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ,
ΘΑΕΑΘΝ - ΠΑΟΝΞΝΙΝ ΚΑΟΓΑΟΗΡΑ,
ΘΑΘΑΟΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ, ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΑΘΖΠ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ, ΘΑΟΛΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ,
ΘΔΦΔΟΗΑΛ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ, ΘΝΙΑΙΝΓΙΝ
ΑΛΓΟΔΑΠ, ΘΝΟΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ,
ΙΑΓΝΓΑΘΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, ΙΑΓΝΓΑΘΝΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ, ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ,
ΞΑΡΠΗΙΗΛΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ, ΠΞΑΛΝΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ, ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΡΟΦΥΛΑΠ

Αθξηβέο αληίγξαθν
ΞΔΟΑΚΑ, 24-05-2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟ
ΑΤΣΙΑ ΚΑΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ

