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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 9.1.2022 εηδηθήο
Ππλεδξίαζεο Λν. 1/2022 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:



ΘΔΚΑ:
«Δθινγή Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξσκαηηθώλ Κειώλ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο , κε
κπζηηθή ςεθνθνξία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4555/18 θαη εθ λένπ από ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4623/19 θαη ην άξζξν 101 ηνπ Λ. 4876/21»

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε εηδηθή δεκόζηα
Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο
«Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά-Λ.Φ.), ζήκεξα ζηηο 9.1.2022, εκέξα Θπξηαθή
θαη ώξα 10 π.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 58/4-1-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο
1/2022) ηνπ πιεηνςεθήζαληνο Γεκ. Ππκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ θ. Ιύζζαλδξνπ
Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό
ζε θάζε Γεκνηηθό Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ
δύν Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»)
θαη ηεο αξηζ. 70 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ
ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ).
ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΔΘΙΔΓΔΗΠ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
ΔΘΙΔΓΔΗΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π.: ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Ν Ξξνεδξεύσλ –δεύηεξνο ζε αξηζκό ςήθσλ Γεκνηηθόο Πύκβνπινο ηνπ επηηπρόληνο
ζπλδπαζκνύ κε ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηα θαζήθνληα ηνπ Eηδηθνύ
Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε έλαλ από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 64 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 5 παξ. 6α ηνπ Λ.
4623/19 θαη κε βάζε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή δηάηαμε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, όξηζε σο Δηδηθό
Γξακκαηέα ηεο ζεκεξηλήο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηνλ ππάιιειν ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, θ. Ξιέζζα Θσλζηαληίλν, θιάδνπ ΡΔ Γηνηθεηηθνύ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 «Ξξόγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 23 παξόληεο θαη 10 απόληεο, σο
αθνινύζσο:

ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ _______________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Σάθαο Ζιίαο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Αλζή Παπαθώζηα
Δκκαλνπήι Γαλάε
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Γξεηδειηάο Παληειήο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Θνπηζάθεο Κηραήι
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
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Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Αλαπιεξώηξηα Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γεκ.
Θνηλόηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :



Νη θ.θ. Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο, Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη Ξ.Αζαλαζόπνπινο πξνζήιζαλ ζηε
Ππλεδξίαζε ζην 1ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο
ππνςεθίνπ Γξακκαηέα Γ.Π. (ιόγσ κε ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο από ηελ ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε
δεκνηηθή παξάηαμε), δελ κεηείραλ όκσο ζε θακία από ηηο ςεθνθνξίεο γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ
ηνπ Ξξνεδξείνπ ηνπ Γ.Π., δεηώληαο αλαβνιή γηα ηελ επόκελε Θπξηαθή 16/1/2022 ηεο Ππλεδξίαζεο,
ζύκθσλα θαη κε ζρεηηθό αίηεκα ησλ Γεκ. Ππκβνύισλ θ.θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη Αι.Γνύια, ιόγσ
ύπαξμεο θξνπζκάησλ κεηαμύ κειώλ ηνπ Γ.Π. πνπ δελ ηνπο επέηξεςε λα παξαζηνύλ δηά δώζεο ζε
απηήλ θαη εμεύξεζε άιινπ αζθαινύο ηξόπνπ πξνθεηκέλνπ απηνί λα δπλεζνύλ λα ςεθίζνπλ (π.ρ.
κέζσ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο).



Ν θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο θαη ε θ. Γ.Δ.Γθνύκα κεηείραλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηε Ππλεδξίαζε, δελ

πξνζήιζαλ όκσο ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ηεο Ππλεδξίαζεο πξνθεηκέλνπ λα κεηάζρνπλ ζηηο
ςεθνθνξίεο επί ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ., θαηαγγέιινληαο ηαπηόρξνλα ηε Γηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ κε απνδνρή ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο αλαβνιήο ηεο Ππλεδξίαζεο. Γηα ηνπο ίδηνπο
ιόγνπο ν θ. Λ.Πεξεηάθεο ήηαλ παξώλ ζηε Ππλεδξίαζε αιιά δελ κεηείρε ζηηο ςεθνθνξίεο πνπ
αθνξνύλ ζπλνιηθά ην 1ν ζέκα ηεο Ζ.Γ., ελώ ν θ. Σξ.Γξεηδειηάο, γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο, κεηείρε κόλν
ζηελ 1ε εθ ησλ ζπλνιηθά ηξηώλ ςεθνθνξηώλ πνπ απαηηήζεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθινγήο
ππνςεθίνπ Γξακκαηέα Γ.Π. (ιόγσ κε ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο από ηελ ηξίηε ζε εθινγηθή δύλακε
δεκνηηθή παξάηαμε) θαη απνρώξεζε από ηελ Ππλεδξίαζε ακέζσο κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε
απηήλ.


Ν θ. Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο
ηεο Ζ.Γ..

Ν εθιεγείο Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο αλέθεξε πξνο ην
Πώκα, ηα αθόινπζα:
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Θύξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη ,
Ύζηεξα από ηελ εθινγή ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πνπ κόιηο έγηλε θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ αξζξ. 74 παξ. 1 θαη 3-6 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην
άξζξν 76 ηνπ Λ. 4555/18 θαη ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη ην άξζξν 101 ηνπ Λ. 4876/21,
θαζώο θαη ηελ αξηζ. πξση. 96599/29-12-2021 εξκελεπηηθή εγθύθιην αξηζ. 932 ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην εθιέγεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε θαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 9/1/2022-31/12/2023.
Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο είλαη ελλεακειήο θαη ζα απνηειείηαη από ηνλ
Γήκαξρν θ. Ησάλλε Βνύξν, σο Ξξόεδξν, δύν (2) Αληηδεκάξρνπο έρνπλ νξηζζεί κε απόθαζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ (ζπγθεθξηκέλα ν θ. Κηραήι Θνπηζάθεο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Αλαζηάζην
Θσλζηαληηλίδε θαη ν θ. Ιύζζαλδξνο Γεσξγακιήο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Αζαλάζην Ιέθθα) θαη
έμη (6) εθιεγόκελα από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην κέιε, δεδνκέλνπ όηη απηό απαξηίδεηαη από 33
κέιε.
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4623/19 δύν (2) ηνπιάρηζηνλ από ηα εθιεγόκελα κέιε πξνέξρνληαη
ππνρξεσηηθά από ηελ παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη ηα ππόινηπα ηέζζεξα (4)
πξνέξρνληαη από ηηο ππόινηπεο δεκνηηθέο παξαηάμεηο.
Πύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ν αξηζκόο ησλ εθιεγόκελσλ κειώλ πνπ δηθαηνύηαη θάζε
δεκνηηθή παξάηαμε ππνινγίδεηαη κε βάζε έλα εθινγηθό κέηξν, ην νπνίν είλαη ην πειίθν, έσο
δεύηεξνπ δεθαδηθνύ ςεθίνπ, πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ
ηνπ Γεκ. Ππκβνπιίνπ κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εθιεγόκελσλ κειώλ ηεο θάζε επηηξνπήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ παξάηαμε ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ. Πηε ζπλέρεηα ν αξηζκόο ησλ Γεκ. Ππκβνύισλ θάζε παξάηαμεο δηαηξείηαη κε
ην εθινγηθό κέηξν θαη ε θάζε παξάηαμε εθιέγεη ζηηο επηηξνπέο αξηζκό κειώλ ίζν κε ην αθέξαην
κέξνο απηήο ηεο δηαίξεζεο. Αλ κεηά ην πέξαο ηεο πξώηεο θαηαλνκήο εδξώλ κεηαμύ ησλ
παξαηάμεσλ ππάξρνπλ αδηάζεηεο έδξεο, απηέο θαηαλέκνληαη αλά κία μεθηλώληαο από ηελ παξάηαμε
πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, ππόινηπν (δεθαδηθό κέξνο) ηεο αλσηέξσ δηαίξεζεο
θαη κέρξη εμάληιεζεο ησλ αδηάζεησλ εδξώλ. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο
παξαηάμεηο αθόκα θαη αλ δελ έρνπλ ιάβεη έδξα θαηά ην ζηάδην ηεο πξώηεο θαηαλνκήο απηώλ. Πε
πεξίπησζε ίζνπ ππνινίπνπ πξνεγείηαη ν ζπλδπαζκόο πνπ έρεη ιάβεη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο
κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ δελ έρεη
ιάβεη ηνλ πξνβιεπόκελν από ην Λόκν ειάρηζην αξηζκό εδξώλ, ηόηε ν αξηζκόο ησλ εδξώλ πνπ
δηθαηνύηαη πξνζαπμάλεηαη κέρξη ηνπ αξηζκνύ απηώλ, αθαηξνπκέλσλ ηζάξηζκσλ εδξώλ αλά κία από
ηηο παξαηάμεηο πνπ έιαβαλ ην κηθξόηεξν αξηζκό ςήθσλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, εθόζνλ έρνπλ
ιάβεη έδξα ζηελ επηηξνπή.
Δπνκέλσο, ην εθινγηθό κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εδξώλ πνπ δηθαηνύηαη θάζε παξάηαμε ζηελ
Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο είλαη 33:6=5,50.
Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηελ ζύκπξαμε ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα
Λέα Σαιθεδόλα Ξνιηηώλ Ξνιηηεία» θαη ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ρώξα Αλεμάξηεηε Γεκνηηθή
Ξαξάηαμε», ζύκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 25345/6-9-2019 Πξαθηηθό ύκπξαμεο, νη δύν
παξαηάμεηο πνπ ζπκπξάηηνπλ ινγίδνληαη αλεθθιήησο γηα ην ππόινηπν ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ σο
εληαία παξάηαμε θαη σο ε παξάηαμε κε ηελ νπνία εμειέγε ν Γήκαξρνο, αξηζκνύζα πιένλ έλδεθα
(ήηνη 10+1) κέιε.
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Νπόηε νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαηά ηελ πξώηε θαηαλνκή δηθαηνύληαη:
1ε παξάηαμε
2ε παξάηαμε
3ε παξάηαμε
4ε παξάηαμε
5ε παξάηαμε
6επαξάηαμε
7ε (ινγηδόκελε σο)

«Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα Ξνιηηώλ Ξνιηηεία» 11:5,50=2 έδξεο
«ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ»
6:5.50=1,090 ήηνη 1 έδξα
«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε»
4:5,50=0,727
«Ζ Ξόιε ηεο Θαξδηάο καο Λ.Φ.-Λ.Σ.»
3:5,50-0,545
«ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ Λ.Φ.-Λ.Σ.»
3:5,50=0,545
«ΞΝΙΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑ»
1:5,50=0,181
παξάηαμε
ΞΑΟΑΡΑΜΖ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΥΛ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΥΛ 5:5,50=0,909

Ππλεπώο από ηελ πξώηε θαηαλνκή κέλνπλ αδηάζεηεο ηξεηο (3) έδξεο, νη νπνίεο, κε δεδνκέλν όηη ε
1ε παξάηαμε (ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ) έρεη ήδε ιάβεη ηνλ ειάρηζην αξηζκό εδξώλ πνπ δηθαηνύηαη
(2 έδξεο), θαηαλέκνληαη αλά κία ζηελ 7ε (ινγηδόκελε σο) παξάηαμε, 3ε θαη 4ε παξάηαμε
(δεδνκέλνπ όηη έρεη ίζν ππόινηπν κε ηελ 5ε παξάηαμε αιιά έιαβε κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ ζηηο
δεκνηηθέο εθινγέο) πνπ έρνπλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ην κεγαιύηεξν ππόινηπν, ήηνη 0,909, 0,727
θαη 0,545 αληηζηνίρσο.
Άξα ε ηειηθή θαηαλνκή ησλ εδξώλ πνπ δηθαηνύληαη νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο ζηελ Δπηηξνπή
Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ έρεη σο εμήο:
1ε
2ε
3ε
4ε
7ε

παξάηαμε
παξάηαμε
παξάηαμε
παξάηαμε
παξάηαμε

«Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα Ξνιηηώλ Ξνιηηεία»
«ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ»
«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε»
«Ζ Ξόιε ηεο Θαξδηάο καο Λ.Φ.-Λ.Σ.»
«ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝΗ ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΗ»

2 έδξεο
1 έδξα
1 έδξα
1 έδξα
1 έδξα

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θάιεζε ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο πνπ δηθαηνύληαη έδξα ζηελ
Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο λα θαηαξηίζνπλ ςεθνδέιηηα κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπο,
γλσζηνπνηώληαο παξάιιεια όηη θάζε Πύκβνπινο ςεθίδεη ζπκβνύινπο ζε αλώηαην αξηζκό ίζν κε
ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εθιεγόκελσλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, ήηνη έμη (6).
Τεθνδέιηηα ζηα νπνία ζα ζεκεησζνύλ πεξηζζόηεξνη ζηαπξνί πξνηίκεζεο από ηνπο
πξνβιεπόκελνπο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε.
Από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ («Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα
Ξνιηηώλ Ξνιηηεία») έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα εθιεγόκελα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
ηέζζεξηο (4) Γεκ. Πύκβνπινη θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Θαξαβίαο Γεώξγηνο ηνπ Αλδξέα, Θνπεινύζνο
Σξήζηνο ηνπ Ληθνιάνπ, Κπεξδέζεο Πππξίδσλ ηνπ Γεσξγίνπ θαη Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο ηνπ
Θσλζηαληίλνπ.
Από ηελ 2ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ») έζεζαλ ππνςεθηόηεηα
γηα εθιεγόκελα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο δύν (2) Γεκ. Πύκβνπινη θαη ζπγθεθξηκέλα νη
θ.θ. Αλαληάδεο Ληθόιανο ηνπ Αλαλία θαη Θαιακπόθεο Ησάλλεο ηνπ Ξαλαγηώηε.
Από ηελ 3ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε»)
έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα εθιεγόκελα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο δύν (2) Γεκ.
Πύκβνπινη θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ θαη Γξεηδειηάο
Ξαληειήο ηνπ Σξήζηνπ.
Από ηελ 4ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («Ζ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ ΚΑΠ ΛΔΑ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΑΜΖ») έζεζαλ ππνςεθηόηεηα
γηα εθιεγόκελα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο δύν (2) Γεκ. Πύκβνπινη θαη ζπγθεθξηκέλα νη
θ.θ. Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ θαη Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο ηνπ
Ιαδάξνπ.
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Από πιεπξάο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. Ππκβνύισλ έζεζε ππνςεθηόηεηα γηα εθιεγόκελν κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο έλαο (1) Γεκ. Πύκβνπινο θαη ζπγθεθξηκέλα ν θ. Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ.
Έπεηηα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θάιεζε ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο λα επηιέμνπλ κε κπζηηθή
ςεθνθνξία ην ςεθνδέιηην ηεο παξάηαμεο πνπ επηζπκνύλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν
(παξαβάλ). Θάζε Πύκβνπινο ςήθηζε ζπκβνύινπο ζε αλώηαην αξηζκό ίζν κε ην ζπλνιηθό αξηζκό
ησλ εθιεγόκελσλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, ήηνη έμη (6).
Νκόθσλα πξνηείλνληαη θαη εγθξίλνληαη από ην Πώκα σο ςεθνιέθηεο νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Ζιίαο
Ράθαο από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα
Ξνιηηώλ Ξνιηηεία» θαη Αλαζηάζηνο Θσλζηαληηλίδεο από ηελ από ηελ έθηε ζε εθινγηθή δύλακε
δεκνηηθή παξάηαμε «ΞΝΙΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑ».
Θαηά ηελ ςεθνθνξία έιαβαλ:
Από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ («Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα
Ξνιηηώλ Ξνιηηεία»):
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο ςήθνπο πέληε (5)
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ ςήθνπο ηέζζεξεηο (4)
Θαξαβίαο Γεώξγηνο ςήθνπο έμη (6)
Θνπεινύζνο Σξήζηνο ςήθνπο δύν (2)
Από ηελ 2ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ»):
Αλαληάδεο Ληθόιανο ςήθνπο δύν (2).
Θαιακπόθεο Ησάλλεο ςήθνπο κία (1).
Από ηελ 3ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε»):
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο ςήθνπο δύν (2).
Γξεηδειηάο Ξαληειήο ςήθνπο κία (1).
Από ηελ 4ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («Ζ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ ΚΑΠ ΛΔΑ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΑΜΖ»):
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο ςήθνπο ηξεηο (3).
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο ςήθνπο δύν (2).
Από πιεπξάο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. Ππκβνύισλ :
Ησάλλεο Νπζηακπαζίδεο ςήθνπο κία (1).
Ιεπθά : Έλα (1).
Άθπξα : Έλα (1)

ΑΔΑ: 6Β5Υ46ΜΩ0Ι-ΛΕ7

Ππλεπώο ηηο έμη (6) έδξεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο σο ηαθηηθά κέιε θαηαιακβάλνπλ, θαηά
ζεηξά θαη αλά δεκνηηθή παξάηαμε, βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ, νη εμήο
Γεκ. Πύκβνπινη:
Από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ («Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα
Ξνιηηώλ Ξνιηηεία»):
1. Θαξαβίαο Γεώξγηνο ηνπ Αλδξέα (6 ςήθνη)
2. Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ (5 ςήθνη)
ελώ αλαπιεξσκαηηθά κέιε απνηεινύλ θαηά ζεηξά θαη βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο
πνπ έιαβαλ νη ππόινηπνη δύν (2) ππνςήθηνη Γεκ. Πύκβνπινη ηεο παξάηαμεο, ήηνη:
1. Κπεξδέζεο Πππξίδσλ ηνπ Γεσξγίνπ (4 ςήθνη)
2. Θνπεινύζνο Σξήζηνο ηνπ Ληθνιάνπ (2 ςήθνη)
Από ηελ 2ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ»):
Αλαληάδεο Ληθόιανο ηνπ Αλαλία (2 ςήθνη).
ελώ αλαπιεξσκαηηθό κέινο απνηειεί βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβε ν
έηεξνο ππνςήθηνο Γεκ. Πύκβνπινο ηεο παξάηαμεο, ήηνη:
Θαιακπόθεο Ησάλλεο ηνπ Ξαλαγηώηε (1 ςήθνο)
Από ηελ 3ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε»)
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ (2 ςήθνη)
ελώ αλαπιεξσκαηηθό κέινο απνηειεί βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβε ν
έηεξνο ππνςήθηνο Γεκ. Πύκβνπινο ηεο παξάηαμεο, ήηνη:
Γξεηδειηάο Ξαληειήο ηνπ Σξήζηνπ (1 ςήθνο)
Από ηελ 4ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («Ζ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ ΚΑΠ ΛΔΑ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΑΜΖ»)
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ (3 ςήθνη)
ελώ αλαπιεξσκαηηθό κέινο απνηειεί βάζεη ηνπ αξηζκνύ ζηαπξώλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβε ν
έηεξνο ππνςήθηνο Γεκ. Πύκβνπινο ηεο παξάηαμεο, ήηνη:
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο ηνπ Ιαδάξνπ (2 ςήθνη)
Από ηελ ινγηδόκελε σο παξάηαμε ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. Ππκβνύισλ :
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο (1 ςήθνο), ρσξίο αλαπιεξσκαηηθό κέινο, θαζόζνλ απηό δελ πξνβιέπεηαη
από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Ξ.ΔΠ.
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Πηε ζπλέρεηα ην Γ.Π. έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 74 παξ. 1 θαη 3-6 ηνπ Λ. 3852/10
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4555/18 θαη εθ λένπ από ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4623/19, ην άξζξν 101 ηνπ Λ. 4876/21, ηηο θαηαηεζείζεο από ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο πξνηάζεηο
γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, ηελ δηεμαρζείζα κπζηηθή ςεθνθνξία, θαη ην γεγνλόο
όηη ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη από ηνλ Λόκν,

Γηαπηζηώλεη
Όηη εμειέγεζαλ από ηα κέιε ηνπ σο ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 9/1/2022 έσο 31/12/2023:
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ηνπ Γήκνπ :
1. Θαξαβίαο Γεώξγηνο ηνπ Αλδξέα από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ
(«Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα Ξνιηηώλ Ξνιηηεία»).
2. Θνζθνιέηνο σηήξηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ («Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα Ξνιηηώλ Ξνιηηεία»).
3. Αλαληάδεο Ληθόιανο ηνπ Αλαλία από ηελ 2ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε
(«ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ»).
4. Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ από ηελ 3ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε
(«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε»)
5. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ από ηελ 4ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή
παξάηαμε («Ζ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ ΚΑΠ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΑΜΖ»)
6. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ, αλεμάξηεηνο Γεκ. Πύκβνπινο.
ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ηνπ Γήκνπ (θαηά ζεηξά εθινγήο):
Από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ («Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα
Ξνιηηώλ Ξνιηηεία»):
1. Κπεξδέζεο ππξίδσλ ηνπ Γεσξγίνπ
2. Θνπεινύζνο Υξήζηνο ηνπ Ληθνιάνπ
Από ηελ 2ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ»)
Θαιακπόθεο Ησάλλεο ηνπ Ξαλαγηώηε
Από ηελ 3ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ Αλεμάξηεηε Δλσηηθή Θίλεζε»)
Γξεηδειηάο Παληειήο ηνπ Σξήζηνπ
Από ηελ 4ε ζε εθινγηθή δύλακε δεκνηηθή παξάηαμε («Ζ ΞΝΙΖ ΡΖΠ ΘΑΟΓΗΑΠ ΚΑΠ ΛΔΑ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΑΜΖ»)
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο ηνπ Ιαδάξνπ
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Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ζα είλαη ν Γήκαξρνο θ. Ησάλλεο Βνύξνο θαη δύν (2)
αθόκα κέιε απηήο ζα είλαη Αληηδήκαξρνη πνπ έρνπλ νξηζζεί κε απόθαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ν θ. Κηραήι Θνπηζάθεο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Αλαζηάζην Θσλζηαληηλίδε θαη ν θ.
Ιύζζαλδξνο Γεσξγακιήο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Αζαλάζην Ιέθθα, δεδνκέλνπ όηη ην Γεκνηηθό
Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ απαξηίδεηαη από 33 κέιε.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 3/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί :
Ο ΔΘΙΔΓΔΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ο ΔΘΙΔΓΔΗ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..
ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Ο ΔΘΙΔΓΔΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνι. Νξγάλσλ/Γξαθείν Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο θαη ηα Ρκήκαηα ηνπ Γήκνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο

