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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 24/14-10-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ Συμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 14-10-2019 θμζρα Δευτζρα το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε 
ςε δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα 
από τθν αρικμ. 13841/07-10-2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον 
ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ 
υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 
είκοςι επτά (27) Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Ανδριγιαννάκθσ Γρθγόριοσ                                                        1.  Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 

2. Κωνςταντουλάκθσ Αντϊνιοσ                                                     2.  Αλμπαντάκθσ Χαράλαμποσ 

3. Νεονάκθσ Ευάγγελοσ 

4. καντηάκθσ Ιπποκράτθσ 

5. Αρμουτάκθ-Ροδουςάκθ Βαςιλεία 

6. Πωλιουδάκθσ Ανδρζασ 

7. Φανουράκθ τυλιανι 

8. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ 

9. Καρανδινόσ τυλιανόσ 

10. Θεοδωράκθσ Γεϊργιοσ 

11. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

12. Μαρκάκοσ Κων/νοσ 

13. Σηαγκαράκθσ Αντϊνιοσ 

14. Καργάκθσ Εμμανουιλ 

15. Μακιουδάκθσ Ιωάννθσ 

16. Καπελλάκθσ Νικόλαοσ 

17. Μανουςιδάκθ Εμμανουζλλα 

18. Καμπουράκθσ άββασ 

19. τακοράκθσ Γεϊργιοσ 

20. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

21. αριδάκθσ Εμμανουιλ 

22. Κουρτάκθσ Ζαχαρίασ 

23. Ρομπογιανννάκθσ Αχιλλζασ 

24. Κυριακάκθσ Αντϊνιοσ 

25. Ζαχαριουδάκθσ Ιωάννθσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν 
Κοινοτιτων και ο γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                   Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχει   
               προκφψει ζνα κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ. 
                  Σο ςϊμα ενζκρινε το κατεπείγον και αποφάςιςε να ςυηθτθκεί το κζμα. 
                        

 Θέμα: 1ΟΝ
    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Ορισμός μελών Διοικητικοφ Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φαιστοφ. 
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Πξηλ από ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο 

«ΦΑΙΣΟΤ ΤΜΠΟΡΕΤΗ – ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» θ. Νηθνιαθάθεο Ησάλλεο δήηεζε ην ιόγν επί 
ηεο δηαδηθαζίαο θαη είπε όηη επεηδή έρεη θαηαηεζεί πνιπλνκνζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη 
δηαηάμεηο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, λα δώζνπκε κηα νιηγνήκεξε 
αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαη ακέζσο κεηά λα ην θέξνκε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα ςεθηζηεί κε 
ηηο λέεο δηαηάμεηο όπνηεο θαη αλ είλαη απηέο. Με απηόλ ζπκθώλεζε ν επηθεθαιήο ηεο 
παξάηαμεο «ΦΑΗΣΟ Ο ΣΟΠΟ ΜΑ ΜΠΡΟΣΑ»  θ. Μαζηνπδάθεο Ησάλλεο, ε επηθεθαιήο 
ηεο παξάηαμεο «ΦΑΗΣΟ ΔΝΔΡΓΟΗ ΠΟΛΗΣΔ» θ. Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, ε 
νπνία είπε όηη ηνπνζεηνύκαζηε αξλεηηθά αθνύ δεηήζακε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο έσο όηνπ 
μεθαζαξίζεη ε λνκνζεζία θαη δελ έγηλε δεθηό, θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο ηεο παξάηαμεο 
«ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΗΡΩΖ ΦΑΗΣΟΤ» θ. Εαραξηνπδάθεο Ησάλλεο. Με απηνύο ζπκθώλεζαλ θαη 
νη Γ.. ησλ παξαπάλσ παξαηάμεσλ. 
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθνιηδάθεο Γξεγόξηνο αξλήζεθε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο ιέγνληαο όηη ν 
νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Φαηζηνύ γίλεηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ν λόκνο θαη ν 
Πξόεδξνο ζπλέρηζε ηε δηαδηθαζία. 
Ο Γήκαξρνο; εηζεγνύκελνο  ην  ζέκα είπε ηα εμήο: 
 
Λακβάλνληαο ππόςε : 
1. Σε πζηαηηθή Πξάμε ηεο επηρείξεζεο (ΦΔΚ 1471/21-7-2011 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 8/2011 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ  
θαη εγθξίζεθε ε κεηνλνκαζία ηεο ζε «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο 
Απνρέηεπζεο Φαηζηνύ », κε πεξηνρή δξαζηεξηόηεηαο θαη επζύλεο ηεο 
ΓΔΤΑΦ, ζε νιόθιεξε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ. 
 
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4623/2019, όπνπ αληηθαζίζηαηαη 
ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1069/1980 (Α΄ 191) θαη νξίδεηαη όηη ε 
ΓΔΤΑ πνπ ζπληζηάηαη από έλαλ (1) κόλν Γήκν δηνηθείηαη από ελδεθακειέο 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπ θαη απνηειείηαη: 

 Από ηνλ  Δήκαξρν ή ηνλ νξηδόκελν από απηόλ ζύκβνπιν σο Πξόεδξν. 
• Έμη (6) αθόκε αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο 

(4) αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ. 
• Έλα (1) κέινο σο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε , πνπ 

ππνδεηθλύεηαη από ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 
• Έλα (1) κέινο σο εθπξόζσπνο πεξηβαιινληηθνύ ή θνηλσληθνύ θνξέα ηεο 

πεξηνρήο, θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηίηινπ ηεο 

αιινδαπήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη 
• δύν (2) δεκόηεο ή κόληκνη θάηνηθνη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο 

ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. 

Ο θαζνξηζκόο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ή θνηλσληθνύ θνξέα ηνπ πξνεγνύκελνπ 
εδαθίνπ θαη ε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζην πξόζσπν 
ηνπ πξνηεηλόκελνπ από απηόλ κέινπο, γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. Ο Αληηπξόεδξνο νξίδεηαη θαηά ηε πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. ε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο, ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ 
. Σν άξζξν 6, παξ 1, εδ.β, Ν 2839/2000, όπνπ νξίδεηαη όηη ζηα δηνηθεηηθά 
ζπκβνύιηα ή άιια ζπιινγηθά όξγαλα δηνίθεζεο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ., 
πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή αλαινγηθή εθπξνζώπεζε θάζε θύινπ ζην έλα 
ηξίην (1/3) επί ησλ κειώλ πνπ ππνδεηθλύνληαη θαη επί ηνπ (1/3) γηα ηα 
ινηπά πξνηεηλόκελα πξνο ην ζπκβνύιην, εμαηξνπκέλσλ ησλ ex officio κειώλ. 
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζην 11κειέο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Φαηζηνύ , ε παξάηαμε ηνπ 
Δεκάξρνπ πξνβιέπεηαη λα νξίζεη 7 ηαθηηθά κέιε (εθ ησλ νπνίσλ 2 κέιε ζα 
πξέπεη λα είλαη γπλαίθεο). 
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πλεπώο νη παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο νξίδνπλ ζπλνιηθά 2 κέιε (εθ ησλ 
νπνίσλ ην έλα κέινο ζα πξέπεη λα είλαη γπλαίθα) 
 

 Τελ εγθύθιην 102/63900/13.09.2019 

       Ζ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηξηώλ πέκπησλ πνπ ππνδεηθλύεηαη θαη είλαη δεζκεπηηθή  από 
ην Γήκαξρν ππνινγίδεηαη επί ηνπ αξηζκεηηθνύ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 
θαη αλεμάξηεηα από ηηο ηδηόηεηεο κε ηηο νπνίεο απηά ζπκκεηέρνπλ (αηξεηνί, δεκόηεο θιπ).  

Έπεηηα από ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Δ.Σ. λα απνθαζίζεη: 
 
Α) Σε ζπγθξόηεζε ηνπ ελδεθακεινύο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Φαηζηνύ , όπσο 
παξαθάησ: 
 
 1. Ο Γήκαξρνο θ. Νηθνιηδάθεο Γξεγόξηνο σο Πξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Φαηζηνύ. 
 
2. Αξκνπηάθε-Ρνδνπζάθε Βαζηιεία Γεκνηηθή ύκβνπινο (πιεηνςεθίαο), κε αλαπιεξσηή 
ηνλ Φαζνκπηάθε Ησάλλε Γεκνηηθό ύκβνπιν (πιεηνςεθίαο). 
3. Φαλνπξάθε ηπιηαλή Γεκνηηθή ύκβνπινο (πιεηνςεθίαο), κε αλαπιεξσηή ηνλ 
Κσλζηαληνπιάθε Αληώλην Γεκνηηθό ύκβνπιν (πιεηνςεθίαο). 
4.θαληδάθεο Ηππνθξάηεο Γεκνηηθόο ύκβνπινο (πιεηνςεθίαο), κε αλαπιεξσηή ηνλ 
Νενλάθε Δπάγγειν Γεκνηηθό ύκβνπιν (πιεηνςεθίαο). 
5.Πσιηνπδάθεο Αλδξέαο Γεκνηηθόο ύκβνπινο (πιεηνςεθίαο)  
6. …………………, Γεκνηηθόο ύκβνπινο (κεηνςεθίαο), κε αλαπιεξσηή ηνλ 
…………………., Γεκνηηθό ύκβνπιν (κεηνςεθία). 
7. ………………., Γεκνηηθόο ύκβνπινο (κεηνςεθίαο), κε αλαπιεξσηή ηνλ 
………………………………… , Γεκνηηθό ύκβνπιν (κεηνςεθία). 
8.Έλα (1) κέινο σο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε , πνπ ζα 
ππνδεηρζεί από ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαη ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ  ηεο 
ΓΔΤΑ Ν.  Ζξαθιείνπ θιεξώζεθε ηαθηηθό κέινο ν Μηραειίδεο Μηράιεο κε αλαπιεξσηή ηνπ 
ηνλ Ρνγδάθε Ησάλλε. 
9. Έλα (1) κέινο σο εθπξόζσπνο πεξηβαιινληηθνύ ή θνηλσληθνύ θνξέα ηεο 
πεξηνρήο, θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηίηινπ ηεο 
αιινδαπήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν 
ηεο  επηρείξεζεο θαη ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό Νν 28 ηνπ σκαηείνπ ύιινγνο Λνγηζηώλ 
Φνξνηερληθώλ Μεζζαξάο νξίζηεθε ηαθηηθό κέινο ν Πξόεδξνο Εαραξίαο Κνπγηνπκνπηδήο, κε 
αλαπιεξσηή ηνλ Κνπηεληάθε Ησάλλε. 
10. Οξθαλνπδάθεο Δκκαλνπήι δεκόηεο (κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο 
κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο), κε αλαπιεξσηή ηελ Μαληνπδάθε Μαξηιέλα πιεηνςεθία). 
11. αξαληνπιάθεο Ησάλλεο δεκόηεο (κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο 
ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο), κε αλαπιεξσηή ηελ Παπαδάθε Διέλε 
(πιεηνςεθία). 
Μεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ ν Γήκαξρνο απεπζύλζεθε ζηηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο νη νπνίεο 
αξλήζεθαλ λα νξίζνπλ εθπξνζώπνπο. 
-  Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ νξίδεηαη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο. 
-  Ο Αληηπξόεδξνο νξίδεηαη θαηά ηε πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ . 
- Η ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Δεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ιήγεη ην αξγόηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε 
ζπγθξόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. (παξ.3 άξζξν 3 Ν.1069/80, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4483/17 θαη ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 348 ηνπ 
Ν.4512/18 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ από ην άξζξν 99 ηνπ Ν.4604/19) 
 
Τπέξ ςεθίδνπλ νη Γ.. Αλδξηγηαλλάθεο Γξεγόξηνο, Κσλζηαληνπιάθεο Αληώληνο, Νενλάθεο 
Δπάγγεινο, θαληδάθεο Ηππνθξάηεο, Αξκνπηάθε-Ρνδνπζάθε Βαζηιεία, Φαλνπξάθε ηπιηαλή 
θαη Πσιηνπδάθεο Αλδξέαο.  
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Καηά ςεθίδνπλ νη Γ.. Νηθνιαθάθεο Ησάλλεο, Καξαλδηλόο ηπιηαλόο, Θενδσξάθεο 
Γεώξγηνο, Καξγάθεο Νηθόιανο, Μαξθάθνο Κσλ/λνο, Σδαγθαξάθεο Αληώληνο, Καξγάθεο 
Δκκαλνπήι, Μαζηνπδάθεο Ησάλλεο, Καπειιάθεο Νηθόιανο, Μαλνπζηδάθε Δκκαλνπέιια, 
Κακπνπξάθεο άββαο, ηαζνξάθεο Γεώξγηνο, Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 
αξηδάθεο Δκκαλνπήι, Κνπξηάθεο Εαραξίαο, Ρνκπνγηαλλάθεο Αρηιιέαο, Κπξηαθάθεο 
Αληώληνο.  
Ο Γ.. Εαραξηνπδάθεο Ησάλλεο ςεθίδεη ιεπθό. 

 

Το Δεμοηικό Συμβούλιο αθού έλαβε υπόψε ηεν ειζήγεζε ηου Δεμάρχου και μεηά από 
διαλογική ζυδήηεζε, 

                              Α π ο φ α ς ί ζ ε ι  ςφμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4623 2019 

 

Σε ζπγθξόηεζε ηνπ ελδεθακεινύο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Φαηζηνύ , όπσο 
παξαθάησ: 
 
Α.  Αηξεηνί εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ 
             Σαθηηθά Μέιε 

1. Γήκαξρνο Νηθινιηδάθεο Γξεγόξηνο σο Πξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Φαηζηνύ 
2. Αξκνπηάθε-Ρνδνπζάθε Βαζηιεία (ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 
3. Φαλνπξάθε ηπιηαλή (ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 
4. θαληδάθεο Ηππνθξάηεο (ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 
5. Πσιηνπδάθεο Αλδξέαο (ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 

 
Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1. Φαζνκπηάθεο Ησάλλεο (ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 
2. Κσλζηαληνπιάθεο Αληώληνο (ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 
3. Νενλάθεο Δπάγγεινο (ύκβνπινο πιεηνςεθίαο) 

 
Οη παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο αξλήζεθαλ λα νξίζνπλ εθπξνζώπνπο 
 
Β.  Δθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ ζηε ΓΔΤΑ Φαηζηνύ 
           Σαθηηθό Μέινο 
      1.  Μηραειίδεο Μηράιεο 
 
          Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 

1. Ρνγδάθεο Ησάλλεο 
 
Γ.  Δθπξόζσπνο Κνηλσληθνύ Φνξέα 
          Σαθηηθό Μέινο 

1. Κνπγηνπκνπηδήο Εαραξίαο κέινο ηνπ πιιόγνπ Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ 
Μεζζαξάο 

 
Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 

1. Κνπηεληπάθεο Ησάλλεο κέινο ηνπ πιιόγνπ Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ 
Μεζζαξάο 

 
Γ.  Γεκόηεο 
          Σαθηηθά Μέιε 

1. Οξθαλνπδάθεο Δκκαλνπήι 
2. αξαληνπιάθεο Ησάλλεο 
 

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 
1. Μαληνπδάθε Μαξηιέλα 
2. Παπαδάθε Διέλε 
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-  Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ νξίδεηαη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο. 
-  Ο Αληηπξόεδξνο νξίδεηαη θαηά ηε πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ . 
- Η ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Δεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ιήγεη ην αξγόηεξν ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε 
ζπγθξόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. (παξ.3 άξζξν 3 Ν.1069/80, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4483/17 θαη ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 348 ηνπ 
Ν.4512/18 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ από ην άξζξν 99 ηνπ Ν.4604/19) 
 
Τπέξ ςήθηζαλ νη Γ.. Αλδξηγηαλλάθεο Γξεγόξηνο, Κσλζηαληνπιάθεο Αληώληνο, Νενλάθεο 
Δπάγγεινο, θαληδάθεο Ηππνθξάηεο, Αξκνπηάθε-Ρνδνπζάθε Βαζηιεία, Φαλνπξάθε ηπιηαλή 
θαη Πσιηνπδάθεο Αλδξέαο.  
Καηά ςήθηζαλ νη Γ.. Νηθνιαθάθεο Ησάλλεο, Καξαλδηλόο ηπιηαλόο, Θενδσξάθεο Γεώξγηνο, 
Καξγάθεο Νηθόιανο, Μαξθάθνο Κσλ/λνο, Σδαγθαξάθεο Αληώληνο, Καξγάθεο Δκκαλνπήι, 
Μαζηνπδάθεο Ησάλλεο, Καπειιάθεο Νηθόιανο, Μαλνπζηδάθε Δκκαλνπέιια, Κακπνπξάθεο 
άββαο, ηαζνξάθεο Γεώξγηνο, Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, αξηδάθεο Δκκαλνπήι, 
Κνπξηάθεο Εαραξίαο, Ρνκπνγηαλλάθεο Αρηιιέαο, Κπξηαθάθεο Αληώληνο.  
Ο Γ.. Εαραξηνπδάθεο Ησάλλεο ςήθηζε ιεπθό. 
 
 
      Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΑΝΓΡΗΓΗΑΝΝΑΚΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ                                              ΚΑΠΔΛΛΑΚΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ 
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Κσλζηαληνπιάθεο Αληώληνο, 2)Νενλάθεο Δπάγγεινο, 3)θαληδάθεο Ηππνθξάηεο, 
4)Αξκνπηάθε-Ρνδνπζάθε Βαζηιεία, 5)Φαλνπξάθε ηπιηαλή, 6)Πσιηνπδάθεο Αλδξέαο, 
7)Νηθνιαθάθεο Ησάλλεο, 8)Καξαλδηλόο ηπιηαλόο, 90)Θενδσξάθεο Γεώξγηνο, 
10)Καξγάθεο Νηθόιανο, 11)Μαξθάθνο Κσλ/λνο, 12)Σδαγθαξάθεο Αληώληνο, 13)Καξγάθεο 
Δκκαλνπήι, 14)Μαζηνπδάθεο Ησάλλεο, 15)Μαλνπζηδάθε Δκκαλνπέιια, 16)Κακπνπξάθεο 
άββαο, 17)ηαζνξάθεο Γεώξγηνο, 18)Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 19)αξηδάθεο 
Δκκαλνπήι, 20)Κνπξηάθεο Εαραξίαο, 21)Ρνκπνγηαλλάθεο Αρηιιέαο, 22)Κπξηαθάθεο 
Αληώληνο, 23)Εαραξηνπδάθεο Ησάλλεο. 
      
   Αθξηβέο Απόζπαζκα 

           Ο Πξόεδξνο Γ..                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
ΑΝΓΡΗΓΗΑΝΝΑΚΖ  ΓΡΖΓΟΡΗΟ                                             ΚΑΠΔΛΛΑΚΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ 
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