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                                                      ΑΠΟΠΑΜΑ 

          Από ην πξαθηηθό ηεο 3εο Δηδηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Γήκνπ Κεθαιινληάο   ηεο  5
εο

 Μαξηίνπ  2017   

   Απιθμόρ Απόθαζηρ: 81/2017 

                                                                Πεπίλητη 

        
 Δκλογή μελών Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Κεθαλλονιάρ 

                      

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  5 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017    εκέξα Κπξηαθή &  ώξα  11:00    

ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε  ζε  ειδική ζςνεδπίαζη ζην 

Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση:  5480/28-2-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ 

Πξνεδξεύνληνο πκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ  πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο 

πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν.3852/2010, ε νπνία 

επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

ε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα ηα  ηξηάληα ελλέα (39) θαη 

νλνκαζηηθά:  

  

 

   ΠΑΡΟΝΣΔ: (39)                         ΑΠΟΝΣΔ: (2) (Αν και νόμιμα έσοςν πποζκληθεί) 

1.         ΑΓΓΟΤΡΗΑ   ΑΓΓΔΛΟ                                        

2.         ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                                 

3.           ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ  ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ                       

4.           ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ  ΓΔΡΑΗΜΟ                              

5.           ΒΑΝΓΩΡΟ ΠΑΝΑΓΖ                                

6.           ΓΑΚΖ  ΜΗΥΑΖΛ                                                    

7.           ΓΑΡΜΠΖ  ΟΦΗΑ                                            

8.           ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ  ΑΝΣΩΝΗΟ                                                           ΑΠΩΝ 

9.           ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ                                     

10.   ΚΔΚΑΣΟ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

11.   ΚΟΚΚΟΛΖ  ΠΑΝΑΓΖ  

      
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ  

ΓΗΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΟΝΙΑ 

 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ & 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
   

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηόιη  
Πληπ:  Βαζηιείνπ Αλαζηαζία

: 2671360158- 162-164

: 2671022572 

@:  
   
                  

                  

                 

                

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

 

 

 

                Αξγνζηόιη : 7/3/2017 

                Αξηζ. Πξση.:6440 
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12.   ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                      

13.   ΚΟΚΚΟΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                     

14.   ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ                                 
Απώλ ζηελ 81/2017

  

                                                                                     (απνρώξεζεζηελ Β΄ςεθ.  κειώλ  κεηνςεθίαο) 

15.   ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ                                                         

16.   ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΖ    ΑΓΓΔΛΟ                             

17.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ  

18.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ  

19.   ΜΑΡΚΔΣΟ  ΑΓΓΔΛΟ                                                                         

20.   ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΩΝ                             

21.   ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                                   

22.   ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ  

23.   ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ 

24.   ΟΛΩΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ                       

25. ΣΕΩΡΣΕΑΣΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ                                 .                                  ΑΠΩΝ            

26. ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                              

27. ΘΩΜΑ ΓΔΩΡΓΗΟ                                            .                           

28. ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                                       

29. ΜΔΝΑΓΗΑ  ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                        

30. ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ                                  

31. ΦΛΩΡΑΣΟ  ΘΔΟΓΩΡΟ                                                                      

32. ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ                                      

33. ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ                                  

34. ΡΟΤΥΩΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ                                     

35. ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΩΝ                                     

36. ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                           
Απώλ ζηελ 81/2017

  

                                                                 (απνρώξεζε ζηελ Γ΄ςεθ.  κειώλ  κεηνςεθίαο) 

37. ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                             

38. ΓΔΣΟΤΝΖ  ΓΔΡΑΗΜΟ                                 

39. ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  

40. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΩΑΝΝΖ       

41. ΠΑΡΗΖ  ΖΛΗΑ                                              

 

ηελ ζπλεδξίαζε  παξεπξέζεθε ν  Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο 

Παξίζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο Πξνεδξείνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ (αξηζκ 80/2017 απόθ. Γ..) ην ιόγν έιαβε ν λενεθιεγήο Πξόεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο θ. ηαύξνο – Γεξάζηκνο Αιπζαλδξάηνο 

ν νπνίνο θάιεζε ην ώκα γηα ηελ εθινγή κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010. 
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Δηδηθόηεξα όπσο αλέθεξε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζα εθιεγνύλ 

ζπλνιηθά νθηώ (8) ηαθηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηξία (3) ζα πξνέξρνληαη από ην 

ζύλνιν ησλ ζπκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη επίζεο πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, 

εθ ησλ νπνίσλ δύν (2) ζα πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

ηε ζπλέρεηα δήηεζε από ηνπο πκβνύινπο ησλ Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ηεο 

κεηνςεθίαο λα πξνβνύλ αξρηθά ζηελ εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηξηώλ  ππνςεθίσλ 

ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ πνπ πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ 

πκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο, κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιέμνπλ (θαλεξή  ή κπζηηθή 

ςεθνθνξία).  

Τπνςήθηνη από ην ζύλνιν ηεο κεηνςεθίαο, όπσο ελεκέξσζε ν 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 ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ζα γίλεη δεύηεξε ςεθνθνξία. ηελ ίδηα πεξίπησζε 

απνηειέζκαηνο ζα αθνινπζήζεη θαη ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθινγή 

κε ηελ εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο 

κεηνςεθίαο.  

  ηε ζπλέρεηα απνζύξζεθαλ  νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλεδξηάζνπλ  θαη αθνύ ηεξήζεθαλ νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο αλαθνηλώζεθαλ ηα 

νλόκαηα ησλ εθ κέξνπο ηεο κεηνςεθίαο ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ 

πκβνύισλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα νπνία είλαη :  

Τποτήθια Σακηικά μέλη από ηιρ παπαηάξειρ ηηρ μειοτηθίαρ  
Μηραιάηνο Θεόθηινο από ηνλ πλδπαζκό « Αλεμάξηεηε Δλσκέλε  Κεθαινληά » 

Γθηζγθίλεο Νηθόιανο από ηνλ πλδπαζκό «Λατθή πζπείξσζε» 

Γεκεηξάηνο Γεξάζηκνο  από ηνλ πλδπαζκό «Ρηδνζπάζηεο Ξαλά» 

Τποτήθια Αναπληπυμαηικά μέλη από ηιρ παπαηάξειρ ηηρ μειοτηθίαρ 

Ρνπρσηάο Βαζίιεηνο από ηνλ πλδπαζκό «Δλσκέλε Σεηξάπνιε» 

Μηλέηνο Γηνλύζηνο από ηνλ πλδπαζκό «Αλεμάξηεηε Δλσκέλε  Κεθαινληά » 

 Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο δίλεη ην ιόγν ζηνλ θ Γήκαξρν  ν νπνίνο αλαθνίλσζε   ηα 

ππνςήθηα κέιε (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά) από ηνλ πιεηνςεθήζαληα  πλδπαζκό 

« Ηζρπξή Κεθαινληά» ηα νπνία είλαη : 

Τποτήθια Σακηικά μέλη από ηνλ πλδπαζκό «Ηζρπξή Κεθαιινληά » 

Κσλζηαληάθεο Άγγεινο  

Παπαλαζηαζάηνο Γεξάζηκνο 

Κνπξθνπκέιεο  Ζιίαο  

Αλνπζάθεο  Νηθόιανο 

Παπαδάηνο Νηθόιανο   

Τποτήθια Αναπληπυμαηικά μέλη  από ηνλ πλδπαζκό «Ηζρπξή Κεθαιινληά » 

Λπθνύδεο Γηνλύζηνο 

Γάθεο  Μηραήι   

Μνζρνλάο   Αιέμαλδξνο 

Δν ζςνεσεία ακολοςθεί Α΄ τηθοθοπία  για ηην ανάδειξη ηυν ηακηικών μελών 

ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ από ην ζύλνιν ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θαη κεηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θαη αθνύ έγηλε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ πξνέθπςαλ ηα 

εμήο απνηειέζκαηα :  

Α΄ τηθοθοπία 

Κσλζηαληάθεο Άγγεινο 26 ςήθνπο 

Παπαλαζηαζάηνο Γεξάζηκνο 26 ςήθνπο 
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Κνπξθνπκέιεο  Ζιίαο 26 ςήθνπο 

Αλνπζάθεο  Νηθόιανο 25 ςήθνπο 

Παπαδάηνο Νηθόιανο  25 ςήθνπο 

Μηραιάηνο Θεόθηινο 13 ςήθνπο 

Γθηζγθίλεο Νηθόιανο 15 ςήθνπο 

Γεκεηξάηνο Γεξάζηκνο  15 ςήθνπο 

Δκλέγονηαι   με ηην Α ΄ τηθοθοπία  ηα  παπακάηυ  μέλη αθού ζςγκένηπυζαν  

ηην απόλςηη πλειοτηθία ηυν παπόνηυν μελών ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 Κσλζηαληάθεο Άγγεινο 26 ςήθνπο 

 Παπαλαζηαζάηνο Γεξάζηκνο 26 ςήθνπο 

 Κνπξθνπκέιεο  Ζιίαο 26 ςήθνπο 

 Αλνπζάθεο  Νηθόιανο 25 ςήθνπο 

 Παπαδάηνο Νηθόιανο  25 ςήθνπο 

        

Ακλούθηζε  και Β΄τηθοθοπία  για ηα  παπακάηυ  ςποτήθια  ηακηικά μέλη  ηηρ 

μειοτηθίαρ επεηδή απηά δελ ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ 

κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ : 

 Μηραιάηνο Θεόθηινο  

Γθηζγθίλεο Νηθόιανο  

Γεκεηξάηνο Γεξάζηκνο   

Μεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ έιαβαλ : 

Μηραιάηνο Θεόθηινο 23 ςήθνπο 

Γθηζγθίλεο Νηθόιανο 10 ςήθνπο 

Γεκεηξάηνο Γεξάζηκνο  21 ςήθνπο 

Από ηην Β΄ τηθοθοπία εκλέγονηαι ηακηικά μέλη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ οι 

 Μηραιάηνο Θεόθηινο 

 Γεκεηξάηνο Γεξάζηκνο   

 ηη ζςνέσεια και επειδή ο κ. Νικόλαορ Γκιζγκίνηρ δεν καηόπθυζε να 

ζςγκενηπώζει ηην απόλςηη πλειοτηθία ακλούθηζε  και Γ΄  τηθοθοπία  θαη κεηά 

ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ έιαβε:  

 Γθηζγθίλεο Νηθόιανο    10 ςήθνπο         

Καη επνκέλσο εθιέγεηαη κε ηελ ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο . 

  Ακολούθυρ έλαβε σώπα η διαδικαζία εκλογήρ ηυν πένηε (5) αναπληπυμαηικών 

μελών  ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ  εθ ησλ νπνίσλ όπσο πξναλαθέξζεθε ηα δύν 

πξνέξρνληαη από ηελ κεηνςεθία θαη ηα ηξία από ηελ πιεηνςεθία ζύκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνεγεζεί αλσηέξσ θαη ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: 

Λπθνύδεο Γηνλύζηνο από ηνλ πλδπαζκό «Ηζρπξή Κεθαιινληά » 

Γάθεο  Μηραήι από ηνλ πλδπαζκό «Ηζρπξή Κεθαιινληά »  

Μνζρνλάο   Αιέμαλδξνο από ηνλ πλδπαζκό «Ηζρπξή Κεθαιινληά » 

Ρνπρσηάο Βαζίιεηνο από ηνλ πλδπαζκό «Δλσκέλε Σεηξάπνιε» 

Μηλέηνο Γηνλύζηνο από ηνλ πλδπαζκό «Αλεμάξηεηε Δλσκέλε Κεθαιινληά » 

Μεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ έιαβαλ  :  

Λπθνύδεο Γηνλύζηνο 23 ςήθνπο 

Γάθεο  Μηραήι 24 ςήθνπο 

Μνζρνλάο   Αιέμαλδξνο 22 ςήθνπο 

Ρνπρσηάο Βαζίιεηνο 20 ςήθνπο 

Μηλέηνο Γηνλύζηνο 21 ςήθνπο 
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Και εκλέγονηαι όλα ηα αναπληπυμαηικά μέλη  από ηην Α ΄ τηθοθοπία   με ηην 

απόλςηη πλειοτηθία ηυν παπόνηυν μελών ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 

Πεξαηώλνληαο ηελ δηαδηθαζία ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηα 

ονόμαηα ηυν εκλεγένηυν  ηακηικών και αναπληπυμαηικών μελών ηηρ 

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ για ηη θηηεία από  5-3-2017 έυρ  31-8-2019 υρ εξήρ: 

              

 

Σακηικά μέλη  

  

 Κυνζηανηάκηρ Άγγελορ  

 Παπαναζηαζάηορ Γεπάζιμορ  

 Κοςπκοςμέληρ  Ηλίαρ  

 Ανοςζάκηρ  Νικόλαορ  

 Παπαδάηορ Νικόλαορ   

 Μισαλάηορ Θεόθιλορ  

 Γκιζγκίνηρ Νικόλαορ  

 Γημηηπάηορ Γεπάζιμορ   

     

         

 

Αναπληπυμαηικά μέλη 

 Λςκούδηρ Γιονύζιορ   

 Γάκηρ  Μισαήλ  

 Μοζσονάρ   Αλέξανδπορ  

 Ροςσυηάρ Βαζίλειορ  

 Μινέηορ Γιονύζιορ  

  

  . 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                 ΣΑ  ΜΔΛΖ  

    Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ                                                                               Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ  

                                              

                                              Πηζηό αληίγξαθν  

                                              Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 

                   ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ  ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ 
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