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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  04/05-03-2017 εηδηθήο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 
 
 
ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 53/ 2017                     
                                                                               
 
 

 
 
ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  05ε  ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ 

έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Κπξηαθή θαη ώξα 18:30΄ κ.κ., ζπλήιζε ζε εηδηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ ππ’ αξηζ. 1502/01-03-2017 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο 
πεξηζζόηεξεο ςήθνπο, θ. Μηιηηάδε Αηδακόγινπ, ώζηε λα δηεμαρζεί ε πξνβιεπόκελε από ηα 
άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010 εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα εηθνζηπέληε  (25) κέιε, σο θάησζη:  
 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ.Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ      
6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
7. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
8. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ 
9. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
10. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ 
11. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ 
13. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
14. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ 
15. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

16. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
17. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ 
18. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 

Π Ε Ρ Θ Λ Η Ψ Η: «Δθινγή κειώλ  
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 
Μπθόλνπ» 
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19. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ 
20. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ  
21. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 
22. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (απνρώξεζε θαηά ηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Ο.Δ) 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΚΔΠΟΜ» 
23. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ  
24. ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: 

25. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ (απνρώξεζε θαηά ηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο 
Ο.Δ) 

 

ΑΠΟΝΣΕ: 

 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
1. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (δηθαηνι. απνύζα)  
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
2. ΑΗΓΗΝΖΣΖ ΖΛΗΑ (δηθαηνι. απώλ) 

 
 

Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ν λενεθιεγείο 

Πξόεδξνο, θάιεζε ην πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο γηα δπόκηζε έηε, γηα ην 

ππόινηπν ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Δηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά έμη (6) ηαθηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ 

δύν (2)  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. Δπηζήκαλε δε, όηη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 8 ηνπ Ν. 3852/ 2010 ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ησλ Δπηηξνπώλ θαη θάιεζε όινπο ηνπο 

πκβνύινπο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο λα πξνβνύλ αξρηθά ζηελ 

εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν ησλ πκβνύισλ ηεο κεηνςεθίαο θαη πνπ αλαινγνύλ ζ' 

απηή, κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα επηιέμνπλ (κπζηηθή ή θαλεξή 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 θαη ζηελ ίδηα πεξίπησζε απνηειέζκαηνο ζα 

αθνινπζήζεη θαη ηξίηε ςεθνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθινγή κε ζρεηηθή 

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο. 

 

Αθνινύζεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία από ηνπο πκβνύινπο ηεο κεηνςεθίαο θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηαθηηθώλ 

θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο πνπ εθιέρζεθαλ ήηνη:  

α. ππνςήθηνη ηαθηηθνί νη θ.θ. Γξύκπιαο ηαύξνο, ηαπξαθόπνπινο Πέηξνο θαη β. 
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ππνςήθηνη αλαπιεξσκαηηθνί νη θ.θ. Απνζηόινπ Μηραήι, Νάδνο Απόζηνινο. 

 

Ο Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα πξνβεί ζηελ εθινγή ησλ ηαθηηθώλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη γηα όζνπο 

ππνςεθίνπο δελ επηηεπρζεί, λα αθνινπζήζεη δεύηεξε θαη ηέινο ηξίηε ςεθνθνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα εθιεγνύλ κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε από ηνλ Πξόεδξν. 

Γηα ην ιόγν απηό θάιεζε ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ επηζπκνύλ λα 

ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην αμίσκα ηνπ ηαθηηθνύ ή αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Από ηνπο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο έζεζαλ ππνςεθηόηεηα γηα ηαθηηθά κέιε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηέζζεξηο (4) δεκνηηθνί ύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. 

Κνληηδάο Γεκήηξεο, Κνπθάο Αιέμαλδξνο, Κνπζαζαλάο Θενράξεο, Ξπδάθεο 

Αλαζηάζηνο  θαη γηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο νη θ.θ. Καιπνπξηδή Διέλε, 

Κνπεξίλεο Λνπθηαλόο, Μπνπγηνύξεο Γεώξγηνο. 

 

Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ έμη (6) ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηηο ζέζεηο ησλ νπνίσλ νη ππνςεθηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, αλήιζαλ ζε έμη (6) ήηνη δύν (2) ηεο κεηνςεθίαο θαη ηέζζεξηο (4) ηεο 

πιεηνςεθίαο. 

 

Κάζε ύκβνπινο ςήθηζε ππνςεθίνπο, ζε αλώηαην αξηζκό ηζάξηζκνπο κε ηα κέιε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη από 

ηνπο έμη (6)  ππνςεθίνπο, όινη ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Κνληηδάο Γεκήηξεο (17), Κνπζαζαλάο Θενράξεο 

(15), Ξπδάθεο Αλαζηάζηνο (15),  Κνπθάο Αιέμαλδξνο (14) από ηελ θαηεγνξία ησλ 

κειώλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη Γξύκπιαο ηαύξνο (17),  ηαπξαθόπνπινο Πέηξνο (17) 

από ηελ θαηεγνξία ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, νη νπνίνη θαη εθιέγνληαη από ηελ 

ςεθνθνξία απηή σο ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο  

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε δεδνκέλεο ηηο ππνςεθηόηεηεο ησλ δύν (2) κειώλ ηεο 

κεηνςεθίαο, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη ηξηώλ (3) κειώλ ηεο 

πιεηνςεθίαο, όπσο νλνκαζηηθά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη ςήθηζαλ ηόζνπο ππνςεθίνπο όζνπο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο δηαπηζηώζεθε από ην Πξνεδξείν όηη από 

ηνπο πέληε (5)  ππνςεθίνπο όινη ζπγθέληξσζαλ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θ.θ. Μπνπγηνύξεο Γεώξγηνο (19), Κνπεξίλεο 

Λνπθηαλόο (18),  Καιπνπξηδή Διέλε (17) από ηελ θαηεγνξία ησλ κειώλ ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη Νάδνο Απόζηνινο (16), Απνζηόινπ Μηραήι (14) από ηελ θαηεγνξία 

ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο, νη νπνίνη θαη εθιέγνληαη από ηελ ςεθνθνξία απηή σο 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο  Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
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Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη θαηόπηλ θιήξσζεο κεηαμύ ησλ ηζνςεθεζάλησλ, ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 3463/2006, 3852/2010 θαη ηα όζα εηπώζεθαλ 

θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ..  

 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  
 
 
 

Εκλέγει ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ην ππόινηπν απηήο 
ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ηνπο θάησζη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο κε ζεηξά εθινγήο αλά 
θαηεγνξία: 
 
 
Σακτικά Μέλη: 

1. Κνληηδάο Γεκήηξηνο 
2. Κνπζαζαλάο Θενράξεο 
3. Ξπδάθεο Αλαζηάζηνο 
4. Κνπθάο Αιέμαλδξνο 

 
5. Γξύκπιαο ηαύξνο 
6. ηαπξαθόπνπινο Πέηξνο 

 
Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Μπνπγηνύξεο Γεώξγηνο 
2. Κνπεξίλεο Λνπθηαλόο 
3. Καιπνπξηδή Διέλε 

 
4. Νάδνο Απόζηνινο 
5. Απνζηόινπ Μηραήι 

 
 
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 53/2017. 
 
 
 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                   Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΚΧΝ. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ                                     ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΖ    
 

        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ  ΛΑΜΠΡΟ 
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 
ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ 
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ 
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Αθξηβέο αληίγξαθν 
Μύθνλνο, 06/03/2017 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 

            Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ 
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ 
ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 
ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ 
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 
ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 
ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ 
ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ 
ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ 
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