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Από το πρακτικό 20/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  30-10-2019,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.22317/25-10-2019 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραμανίδη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

    ΘΕΜΑ: «Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Πρέβεζας για την Γενική Συνέλευση της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
 1. Δημήτριος Καραμανίδης 18. Ιωσήφ Στύλος

 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης 19. Νικόλαος Λουφέκης

 3. Γρηγόριος Κουμπής 20. Ευάγγελος Ροπόκης

 4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Φώτιος Ζέρβας

 5. Λεωνίδας Αργυρός 22. Κωνσταντίνος Δήμου 

 6. Αθηνά Κωνσταντάκη 23. Ηλίας Αλεξανδρής  

 7. Γεώργιος Σαριάνογλου 24. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8. Νικόλαος Παγγές 25. Βασίλειος Κωστούλας

 9. Χρήστος Μπαΐλης 26. Αθανάσιος Ανωγιάτης

10. Κωσταντίνος Ματέρης 27. Παναγιώτης Λελοβίτης

11. Κοσμάς Κορωναίος 28. Σταύρος Αμάραντος

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 29. Ειρήνη Παπαδημητρίου

13. Παύλος Σαραμπασίνας 30. Χρύσανθος Κυριαζής

14. Λάζαρος Πιπιλίδης 31. Κωνσταντίνος Κύρλας

15. Γεώργιος Νίτσας 32. Μιχαήλ Γεωργούλης

16. Αναστάσιος Αμάραντος 33. Χαράλαμπος Κακιούζης

17. Γεώργιος Ντόντης

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  :  Κανένας.

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :     15ο  

Αριθ. Απόφασης  :   406/2019



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο τακτικό  θέμα
της  ημερήσιας  διάταξης  «Εκλογή  εκπροσώπων  Δήμου  Πρέβεζας  για  την  Γενική
Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου» έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής:

              Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία
ανάδειξης  των  εκπροσώπων  των  Δήμων  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  των  Περιφερειακών
Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη
των οργάνων τους.  Η θητεία  των τελευταίων συμπίπτει  με τη διάρκεια  της  δημοτικής
περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων. 

         Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’) και
αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019:
«Μέχρι  την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό
συμβούλιο,  μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει  με μυστική ψηφοφορία τους
εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.».

         Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 94/2019:
«Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) ημερών
από τη δημοσίευση του παρόντος»

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά δέκα   (10) εκπρόσωποι. 

Επισήμανε,  ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι  συνδυασμοί  οι  οποίοι
έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον
μία  (1)  έδρα.  Δύο  ή  περισσότεροι  συνδυασμοί  από  αυτούς  που  εκπροσωπούνται  στο
δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει
κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4623/2019  (Α΄134).  Υποψηφιότητες  εκτός
συνδυασμών αποκλείστηκαν.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός
των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  του  συνδυασμού  με  το  συνολικό  αριθμό  των  εγκύρων
ψηφοδελτίων  και  το  πηλίκο  πολλαπλασιάζεται  με  τον  αριθμό  των  εκπροσώπων  του
δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες
έδρες  όσο  είναι  το  ακέραιο  πηλίκο  αυτής  της  αριθμητικής  πράξης.

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από
τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς
ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το
μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι
συνδυασμοί  που δεν έλαβαν έδρα βάσει  του εκλογικού μέτρου,  κατά το προηγούμενο
εδάφιο.  Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι
ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου.

Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται
δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.



Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον
αριθμό  των  σταυρών προτίμησης  που  έχουν  λάβει  και  αν  δεν  υπάρχουν  σταυροί,  με
αλφαβητική  σειρά.  Οι  υπόλοιποι  κάθε  συνδυασμού,  κατά  τη  σειρά  της  εκλογής  είναι
αναπληρωματικοί  εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ.  και καταλαμβάνουν τις  θέσεις  των τακτικών
εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε
λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την
κατάρτιση των συνδυασμών.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  κατατέθηκαν  στον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  οι  κάτωθι  συνδυασμοί :

Α )     Συνδυασμός  από  την  παράταξη  του  Δημάρχου  «  ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΜΑΣ» ,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 2. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 3. ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 4. ΠΑΓΓΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 5. ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

Β  )   Συνδυασμός   από   την   μείζονα   αντιπολίτευση  –  παράταξη   «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
 2. ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 3. ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 4. ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  

Γ )  Συνδυασμός  από  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση – παράταξη  « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ »,
υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 2. ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΑΒΒΑ  
 3. ΝΤΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 4. ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΘΩΜΑ

Δ )  Συνδυασμός   από   την   ελάσσονα   αντιπολίτευση  – παράταξη  «  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ »,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 
 2. ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ε )  Συνδυασμός  από  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση – παράταξη  «  ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ »,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 2. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
 3. ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 4. ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤ  )  Συνδυασμός   από   την   ελάσσονα   αντιπολίτευση  –  παράταξη   «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
 2. ΚΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ

Ζ )  Συνδυασμός  από  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση – παράταξη  « ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική
σειρά :

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



Στη  συνέχεια  ακολούθησε  μυστική  ψηφοφορία  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις   της
παραγράφου   1   του   άρθρου   3   του   Προεδρικού   Διατάγματος   94/2019   και
μοιράστηκαν  στα  τριάντα τρία ( 33 )  παρόντα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  από
εφτά  ( 07 )  ψηφοδέλτια,   ένα  από  κάθε  συνδυασμό,  με  τα  ονόματα  των
υποψήφιων  εκπροσώπων  του  Δήμου  Πρέβεζας  στη  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.
και  ισάριθμα  λευκά  ψηφοδέλτια  και  αντίστοιχοι  φάκελοι  και  κάθε  ένας  Δημοτικός
Σύμβουλος  αφού  ψήφισε  μυστικά,  έκλεισε  μέσα   στο  φάκελο  το  ψηφοδέλτιο  και
το  έριξε  στην  κάλπη  που  υπήρχε  για  το  σκοπό  αυτό.  

Αφού   ολοκληρώθηκε   η   μυστική   ψηφοφορία  ο   Πρόεδρος   του   Δημοτικού
Συμβουλίου  προχώρησε  στη  διαδικασία  αρίθμησης  των  φακέλων  και  αφού  αυτοί
βρέθηκαν  τριάντα τρία  ( 33 ),  όσοι  και  οι  παρόντες  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  που
συμμετείχαν  στην  ψηφοφορία,  προχώρησε  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  και  την
εξακρίβωση  της  εγκυρότητας  των  ψηφοδελτίων.  

Βρέθηκαν  τριάντα τρία   ( 33 )  έγκυρα  ψηφοδέλτια  με  τα  εξής  αποτελέσματα : 

Α )     Συνδυασμός  από  την  παράταξη  του  Δημάρχου  «  ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΜΑΣ» ,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε 8  ψήφους (αναπληρωματικός μετά
από κλήρωση)

 2. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  έλαβε  8  ψήφους (εκλέγεται  -μετά
από κλήρωση)

 3. ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε 7  ψήφους (αναπληρωματικός)
 4. ΠΑΓΓΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε  8  ψήφους (εκλέγεται  -μετά από

κλήρωση)
 5. ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε 7  ψήφους (αναπληρωματικός)

Β  )   Συνδυασμός   από   την   μείζονα   αντιπολίτευση  –  παράταξη   «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε 3  ψήφους 
(αναπληρωματικός)

 2. ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε 6  ψήφους (εκλέγεται)
 3. ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 4  ψήφους (αναπληρωματικός)
 4. ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  έλαβε 5  ψήφους (εκλέγεται)

Γ )  Συνδυασμός  από  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση – παράταξη  « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ »,
υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 3  ψήφους (αναπληρωματικός)
 2. ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΑΒΒΑ  έλαβε 5  ψήφους (εκλέγεται)
 3. ΝΤΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε 3  ψήφους (αναπληρωματικός)
 4. ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΘΩΜΑ έλαβε 5  ψήφους (εκλέγεται)

Δ )  Συνδυασμός   από   την   ελάσσονα   αντιπολίτευση  – παράταξη  «  ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ »,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε 4  ψήφους (εκλέγεται)
 2. ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε 5  ψήφους (εκλέγεται)

Ε )  Συνδυασμός  από  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση – παράταξη  «  ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ »,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 4  ψήφους (εκλέγεται)
 2. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ δεν έλαβε ψήφους 
 3. ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε 1  ψήφους (αναπληρωματικός)
 4. ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε 3 ψήφους 

(αναπληρωματικός)



ΣΤ  )  Συνδυασμός   από   την   ελάσσονα   αντιπολίτευση  –  παράταξη   «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική  σειρά :

 1. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε 3  ψήφους (εκλέγεται)
 2. ΚΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ έλαβε 1  ψήφους (αναπληρωματικός)

Ζ )  Συνδυασμός  από  την  ελάσσονα  αντιπολίτευση – παράταξη  « ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »,  υποψήφιοι  με  αλφαβητική
σειρά :

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  έλαβε  1  ψήφο και  δεν λαμβάνει
καμία  έδρα

Στη  συνέχεια   ο  Πρόεδρος  ανακοίνωσε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τα  ονόματα  των
εκλεγέντων, τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας, για την
Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου  ( Π. Ε. Δ. ), που είναι ο
Δήμαρχος  κ.  Νικόλαος Γεωργάκος του  Ελευθερίου και  οι  εκλεγέντες  από  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  Δήμου  Πρέβεζας,  ως εξής:

«ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ  -   παράταξη  του  Δημάρχου  »

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 ΠΑΓΓΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΑΡΓΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 ΣΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   -    μείζονα  αντιπολίτευση  »

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   
 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

« ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ   -   ελάσσονα  αντιπολίτευση  »

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΑΒΒΑ 
 ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΘΩΜΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
 ΝΤΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ



«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ        -   ελάσσονα  αντιπολίτευση  »

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΡΟΠΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 

« ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ   -   ελάσσονα  αντιπολίτευση  »

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
 ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

« ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   -   ελάσσονα  αντιπολίτευση  »

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΚΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΣΗΦ

Η  θητεία  όλων  των  ανωτέρω  διαρκεί  μέχρι  το  τέλος  της  δημοτικής  περιόδου,
δηλαδή  μέχρι  31  Δεκεμβρίου  2023 και την εκλογή των νέων εκπροσώπων.
Μετά  από  αυτά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτει  στον κ. Δήμαρχο την  ενέργεια  των
περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  406/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


