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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 
Α π ι θ.   ς ν ε δ π ί α ζ η ρ: 2/9-1-2022  

 

Απιθ. Αποθ: 4/2022 

Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 2ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΘΕΜΑ  «Ππακηικό εκλογήρ μελών Οικονομικήρ Επιηποπήρ» 
                    

     ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 9ε ηνπ κελόο Θαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα  

Κπξηαθή  θαη ώξα 11.00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε εηδηθή 

ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση:87/5-1-2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

πιεηνςεθνύληνο ζπκβνύινπ ηνπ Κνξσλίδε Παύινπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Δεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Δήκαξρν.  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

δέθα νθηώ (18) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ελληά  (9) κειώλ,  όπσο: 

  

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

1 Ρόδε νπιηάλα 1 Δεκόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

2 Σνξνπλίδεο Θσάλλεο 2 Λεσλάθεο Λεσλίδαο 

3 Νηθνιάνπ Λεσλίδαο 3 Ζαπξίδεο Επζηάζηνο 

4 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 4 Λαδαξίδεο Θενιόγνο 

5 Δήκνπ Θσάλλεο 5 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

6 Ζιαηίληζεο Αληώληνο 6 Ρόδε νπιηάλα 

7 Θληδέο Νηθόιανο 7 Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο 

8 Θσαλλίδνπ Μαξία 8 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 

9 Κνζκίδεο Παλαγηώηεο 9 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 

10 Κνξσλίδεο Παύινο   

11 Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

12 Μαπξνθξύδεο Κπξηάθνο   

13 Λνύγγνο Ζήζεο   

14 Παλαγησηίδεο Θσζήθ   

15 αββίδεο Παλαγηώηεο   

16 παλίδεο Επζύκηνο   

17 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

18 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

19    

    
 

   

 

   

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε ν Δήκαξρνο θ. Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πνπ θιήζεθε λόκηκα. 

       Μεηά ηελ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ν λενεθιεγείο 

πξόεδξνο, θάιεζε ην ζπκβνύιην λα πξνβεί, ζηελ εηδηθή απηή ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), όπσο ηζρύεη, ζηελ εθινγή 

ησλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηελ 

δεύηεξε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 
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9.1.2022 έσο 31.12.2023. 

Εηδηθόηεξα, όπσο αλέθεξε, ζα εθιεγνύλ ζπλνιηθά  ηέζζεξα  (4) ηαθηηθά κέιε, 

ελώ νη ινηπνί ππνςήθηνη, αλά παξάηαμε, ζα απνηεινύλ θαηά ζεηξά ζηαπξώλ 

πξνηίκεζεο ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο. 

Από ηα 4  εθιεγόκελα κέιε ηεο επηακεινύο  νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δύν ( 2) 

κέιε πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ παξάηαμε πνπ εμειέγε ν Δήκαξρνο. 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 
3852/2010,όπσο ηζρύεη, ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή: 

Η παξάηαμε “ΘΝΣΘΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΥΗ” δηθαηνύηαη δύν (2) εθιεγόκελα κέιε  

Η παξάηαμε “ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΠΟΛΘΣΩΝ” δηθαηνύηαη έλα (1) εθιεγόκελν   

κέινο  

Η παξάηαμε “ΝΕΟΘ ΟΡΘΖΟΝΣΕ” δηθαηνύηαη έλα (1) εθιεγόκελν κέινο. 

  ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θάιεζε ηηο ηπειρ (3) δεκνηηθέο 

παξαηάμεηο λα θαηαξηίζνπλ ςεθνδέιηηα κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπο γηα ηελ πιήξσζε 

ησλ ζέζεσλ πνπ δηθαηνύληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. 

     Από ηελ παξάηαμε “ΘΝΣΘΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΥΗ”, πξνηάζεθαλ σο ππνςήθηνη  γηα 

εθιεγόκελα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηέζζεξηο (4)  ζύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά 

νη θ.θ.Θληδέο Νηθόιανο, Κνξσλίδεο Παύινο, Λεσλάθεο Λεσλίδαο, θαη Ρόδε νπιηάλα.  

Από ηελ παξάηαμε “ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΠΟΛΘΣΩΝ”, πξνηάζεθαλ σο 

ππνςήθηνη γηα ην εθιεγόκελν κέινο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο έλαο  (1) ζύκβνπινο 

ηεο παξάηαμεο, ν Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο θαη ν αλεμάξηεηνο ζύκβνπινο Γεσξγηάδεο 

Άλζηκνο. 

Από ηελ παξάηαμε “ΝΕΟΘ ΟΡΘΖΟΝΣΕ”, πξνηάζεθαλ σο ππνςήθηνη γηα 

εθιεγόκελα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο δύν (2) ζύκβνπινη θαη νλνκαζηηθά νη 

θ.θ.Δήκνπ Θσάλλεο θαη Κνζκίδεο Παλαγηώηεο. 

Αθνινύζσο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη θάιεζε ηνπο 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο λα πάξνπλ ηα ηξία  ςεθνδέιηηα θαη λα ςεθίζνπλ κπζηηθά  ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν. 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο, δηαπηζηώζεθαλ από ην πξνεδξείν 

ηα αθόινπζα: 

Από ηην Παπάηαξη“ΘΝΣΘΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΥΗ”,   , 

ν ππνςήθηνο Θληδέο Νηθόιανο  έιαβε 10 ςήθνπο, 

ν ππνςήθηνο Κνξσλίδεο Παύινο  έιαβε 10 ςήθνπο 

ν ππνςήθηνο Λεσλάθεο Λεσλίδαο  έιαβε 2 ςήθνπο 

ε ππνςήθηα Ρόδε νπιηάλα  έιαβε 2 ςήθνπο 

Λόγσ ηεο ηζνςεθίαο αθνινύζεζε θιήξσζε από ηνλ πξόεδξν. 

πλεπώο, ηηο δ ύ ν  ( 2 )  έδξεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, σο ηακηικά μέλη, 

θαηαιακβάλνπλ θαηά ζεηξά, βάζεη ηεο θιήξσζεο, νη: 

1. Κνξσλίδεο Παύινο  (Σαθηηθό κέινο) 

2. Θληδέο Νηθόιανο  (Σαθηηθό κέινο) 

Αναπληπωμαηικά μέλη απνηεινύλ, θαηά ζεηξά, βάζεη ηεο θιήξσζεο  νη: 

3. Ρόδε νπιηάλα  (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

4. Λεσλάθεο Λεσλίδαο  (Αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

Από ηελ Παξάηαμε “ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΠΟΛΘΣΩΝ”, 

Ο αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο ζύκβνπινο Γεσξγηάδεο Άλζηκνο έιαβε ηξεηο (3) 

ςήθνπο θαη  

Ο ππνςήθηνο ζύκβνπινο ηεο παξάηαμεο  Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο έιαβε κία  (1) 

ςήθν  
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πλεπώο ηε κηα έδξα ηεο παξάηαμεο θαηαιακβάλεη ν αλεμάξηεηνο ζύκβνπινο 

Γεσξγηάδεο Άλζηκνο κε αλαπιεξσκαηηθό ηνλ Φξαγθαιή Δεκήηξην 

Από ηελ Παξάηαμε “ΝΕΟΘ ΟΡΘΖΟΝΣΕ”, 

Ο ππνςήθηνο Δήκνπ Θσάλλεο έιαβε ηέζζεξηο (4) ςήθνπο θαη  

Ο ππνςήθηνο Κνζκίδεο Παλαγηώηεο  έιαβε κία  (1) ςήθν  

πλεπώο ηε κηα έδξα ηεο παξάηαμεο θαηαιακβάλεη ν Δήκνπ Θσάλλεο κε αλαπιεξσκαηηθό 

ηνλ Κνζκίδε Παλαγηώηε 

     πλνςίδνληαο, ν πξόεδξνο αλαθνίλσζε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηα νλόκαηα ησλ   

εθιεγέλησλ κειώλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηε ζεηεία από 9.1.2022 έσο 31.12.2023, 

σο εμήο: 

   Σακηικά Μέλη: 1.Κνξσλίδεο Παύινο, 2.Θληδέο Νηθόιανο, 3.Δήκνπ Θσάλλεο 

4.Γεσξγηάδεο Άλζηκνο,  

Αναπληπωμαηικά μέλη ανά παπάηαξη: 1.Ρόδε νπιηάλα, 2.Λεσλάθεο Λεσλίδαο, 

3. Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο, 4.Κνζκίδεο Παλαγηώηεο 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο 14:00. 

       Η απόυαση αστή πήρε αριθμό 4/2022 .  

       Έτσι σσντάτθηκε το παρόν και σπογράυεται όπως ακολοσθεί : 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
 ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

           

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
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