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ΘΕΜΑ :      Αποστολή της 138/2019  απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου 
 

Σας  αποστέλλουμε αντίγραφο της 138/2019   απόφασης του 
 

Δημοτικού μας Συμβουλίου, με θέμα: 
 

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων για το χρονικό 
διάστημα  από 08/09/2019 έως 6/11/2021  

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
                                        Ερασμία Χίου 
Συνημμένα: 
1. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18/08.09.2019 ειδικής συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 138/2019 

 

 
Π ε ρ ί λ η ψ η 

 
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων για το χρονικό 

διάστημα  από 08/09/2019 έως 6/11/2021  
 
Στα Βριλήσσια σήμερα 08 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11:00, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την αριθμ. 
531/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των από 30/8/2019 και 
3/9/2019 πρωτοκόλλων ορκωμοσίας της δημοτικής αρχής και την με αριθμό πρωτοκόλλου 
14322/4-9-2019 έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου που 
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κας Αρσένη –Λάμπρου Παρασκευής (Βούλας), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 64, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 71 
του Ν. 4555/2018, 2, του Ν.4623/2019 και 10, του Ν.4625/2019, αντίστοιχα και 
γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67, του 
Ν.3852/2010. 
 
Παρόντος και του  Δημάρχου κ. Ξενοφώντος Μανιατογιάννη διαπιστώθηκε από την 
Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλο κα Αρσένη –Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα) πριν από 
την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
ήταν: 
 
 
Παρόντες 

 
1        ΑΡΣΕΝΗ –ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)   Δημοτική Σύμβουλος 

2        ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ       Δημοτική Σύμβουλος 

3 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος  

4 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

5 ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ       Δημοτικός Σύμβουλος 

6 ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

7 ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ       Δημοτική Σύμβουλος 

8 ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 Δημοτικός Σύμβουλος 

9 ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                Δημοτική Σύμβουλος 

10 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ                Δημοτική Σύμβουλος 

11 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 

13 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 

14 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      Δημοτική Σύμβουλος 

15 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 

16 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)     Δημοτική Σύμβουλος 

17 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)   Δημοτική Σύμβουλος 

18 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
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19 ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

20 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος  

21 ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

22 ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

23 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ    Δημοτικός Σύμβουλος 

24 ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)     Δημοτική  Σύμβουλος 

25 ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 

26 ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 

27 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος  

28 ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

29 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

30 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 

31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

32 ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

Απόντες 

 
1. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος 

 
 
Στην συνέχεια η πλειοψηφήσασα σύμβουλος, αφού ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού 
γραμματέα του συμβουλίου στην υπάλληλο του Δήμου κα. Πλάλα Δήμητρα, κάλεσε το 
Συμβούλιο να προβεί σε λήψη απόφασης προκειμένου η συνεδρίαση να έχει δημόσιο 
χαρακτήρα καθώς στην αίθουσα παρίσταντο κοινό.  
 
Με βάση τα παραπάνω κάλεσε του δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 την εισήγηση της προέδρου 

 την υπ’ αριθμ. 234/2007 Γν.Ν.Σ.Κ 

 τις κείμενες διατάξεις 
 
 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

 
 
Την πραγματοποίηση της συνεδρίασης ως συνεδρίαση με δημόσιο χαρακτήρα. 
 
 
Στη συνέχεια η πλειοψηφήσασα σύμβουλος κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην εκλογή 
των τακτικών μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για την πρώτη θητεία της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 8.9.2019 έως 
6.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 64, του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 
του ν. 4555/2018, το άρθρο 2, του Ν.4623/2019 και το άρθρο 10, του Ν.4625/2019, 
αντίστοιχα. 
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε η προεδρεύουσα σύμβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από την 
παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε 
δεύτερη σε εκλογική δύναμη - ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει 
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δήμαρχο- και ο γραμματέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική 
δύναμη.  
Στη συνέχεια, κάλεσε όλους τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του εκλεγμένου 
δημάρχου «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Δήμος Δημιουργίας» να αποσυρθούν, ώστε να αναδείξουν τον 
υποψήφιο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  
Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της παράταξης «ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ», 
που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν  και να αναδείξουν τον 
υποψήφιο αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  
Τέλος, κάλεσε τα μέλη της παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ», που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη να αποσυρθούν και να 
αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 
 
Όπως ενημέρωσε η προεδρεύουσα δημοτική σύμβουλος, προτεινόμενοι για την κάλυψη 
των θέσεων του προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν μυστικής 
ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία 
δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή 
υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων 
υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα 
διενεργηθεί κλήρωση. 
 
Μετά από πρόταση του Δημάρχου για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Απόστολος Λύτρας. 
 
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και, μετά την ολοκλήρωσή της, η Προεδρεύουσα 
Δημοτική σύμβουλος ανακοίνωσε το όνομα του υποψήφιου Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που εκλέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι:  
 
-  Απόστολος Λύτρας, με ψήφους 10  (δέκα) υπέρ  
 
(Ψήφισαν: 10  - Έγκυρα: 10) 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος 
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη της παράταξης «ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ» που αναδείχθηκε δεύτερη (2) εκλογική δύναμη να εκλέξουν τον 
υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Η μείζων μειοψηφία υπέδειξε ως υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου τον  κ.  Φαράκλα Κωνσταντίνο. 
  
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και μετά την ολοκλήρωσή της η Προεδρεύουσα Δημοτική 
σύμβουλος ανακοίνωσε το όνομα του υποψήφιου Αντιπροέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που εκλέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι:  
 
-  Κωνσταντίνος Φαράκλας., με ψήφους  εννέα (9) υπέρ 
 
(Ψήφισαν: 9  - Έγκυρα: 9) 
 
Τέλος, κάλεσε την τρίτη (3η) σε εκλογική δύναμη παράταξη «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ», η οποία υπέδειξε ως υποψήφιο για το αξίωμα του 
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ.  Αναγνώστου Παναγιώτη (Πάνο). 
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Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και μετά την ολοκλήρωσή της, η Προεδρεύουσα 
Δημοτική σύμβουλος ανακοίνωσε το όνομα του υποψήφιου Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου που εκλέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι: 
 
- Παναγιώτης Αναγνώστου, με ψήφους  εννέα (9)υπέρ 
 
(Ψήφισαν: 9  - Έγκυρα: 9) 
 
 
Οι σύμβουλοι των προμνησθέντων παρατάξεων ακολούθησαν τη διαδικασία που 
αναλύθηκε. Μετά την ολοκλήρωσή της η προεδρεύουσα σύμβουλος ανακοίνωσε τα 
ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και συγκεκριμένα: 
 
α. υποψήφιος πρόεδρος ο κ. Λύτρας Απόστολος 
 
β. υποψήφιος αντιπρόεδρος ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος και  
 
γ. υποψήφιος γραμματέας ο κ. Αναγνώστου Παναγιώτης (Πάνος) 
 
 
Η  προεδρεύουσα σύμβουλος ενημέρωσε, στη συνέχεια, ότι αφού ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία εκλογής του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του 
προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του 
υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των 
παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε 
ότι η εκλογή των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το 
δημοτικό συμβούλιο ως σώμα, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από 
τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική ψηφοφορία που 
διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να 
συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3 περ. δ’ εδ. β’ του ν. 3852/2010, όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
 
Δεν υποβλήθηκε καμμία νέα πρόταση. 
 
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι  για τα  
αξιώματα του Προεδρείου, η Προεδρεύουσα κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου να προβούν στο Β’ στάδιο-επικύρωση της εκλογής, με ψηφοφορία, με σκοπό 
την επικύρωση ως σώμα της εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού 
Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 08/09/2019 έως 06/11/2021, ξεχωριστά για κάθε 
αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που 
αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. 
 
 
Ειδικότερα: 

 για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα 
συνδυασμό υποψήφιος αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος Λύτρας. Εν 
συνεχεία η προεδρεύουσα κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά 
της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα. 
Στη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς εκ μέρους της πλειοψηφίας 
εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού και συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου ήτοι: 
 
-κ. Απόστολος Λύτρας, με ψήφους είκοσι εννέα (29) υπέρ /Λευκά (3) 
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(Ψήφισαν: 32  - Έγκυρα:  29- Λευκά:3) 
 

 για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τη μείζονα 
μειοψηφία , δεύτερη (2η) σε εκλογική δύναμη, υποψήφιος αναδείχθηκε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Φαράκλας. Εν συνεχεία η προεδρεύουσα κάλεσε τους 
Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο 
αξίωμα.  
Στη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας 
εκλέχθηκε στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου ήτοι: 
 
-κ. Κωνσταντίνος Φαράκλας, με ψήφους τριάντα (30) υπέρ /Λευκά (2) 
 
(Ψήφισαν: 32  - Έγκυρα:  30  -  Λευκά: 2) 
 

 για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από την τρίτη (3η) σε 
εκλογική δύναμη παράταξη μειοψηφίας υποψήφιος αναδείχθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.. Αναγνώστου Παναγιώτης (Πάνος). Εν συνεχεία η προεδρεύουσα κάλεσε τους 
Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο 
αξίωμα.  
Στη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς εκ μέρους της ελάσσονος 
μειοψηφίας -3η σε εκλογική δύναμη- εκλέχθηκε στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αφού συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
Συμβουλίου, ήτοι: 
 
- κ.  Αναγνώστου Παναγιώτης (Πάνος) με ψήφους τριάντα ένα (31) υπέρ /Λευκά: (1) 
  
(Ψήφισαν: 32  - Έγκυρα:  31  -  Λευκά: 1) 
 
Με βάση το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας, από το σύνολο των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρείου, εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 64 
του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει, οι εξής: 
 
α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος Λύτρας (από τον πλειοψηφήσαντα 
συνδυασμό), με ψήφους είκοσι εννέα (29) υπέρ.  
 
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Φαράκλας, (από τη μείζονα 
μειοψηφία, 2η σε εκλογική δύναμη), με ψήφους τριάντα (30) υπέρ. 
 
γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνώστου Παναγιώτης (Πάνος) (από την 
ελάσσονα μειοψηφία, Τρίτη (3η) σε εκλογική δύναμη, με ψήφους με ψήφους τριάντα ένα 
(31) υπέρ. 
 
Η προεδρεύουσα σύμβουλος ενημέρωσε το σώμα ότι επικυρώθηκε η εκλογή προέδρου, 
του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, καθώς για την κάλυψη 
των εν λόγω θέσεων δεν υποβλήθηκε άλλη νέα υποψηφιότητα. 
 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Αποφασίζει 
 
Εκλέγει ως Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 
χρονικό διάστημα 8/9/2019 – 6/11/2021 τους κάτωθι:  
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• Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος 
Λύτρας 

• Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  
Κωνσταντίνος Φαράκλας και  

• Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης (Πάνος) Αναγνώστου 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   138/ 2019 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω 

 
             Η Προεδρεύουσα                                                                Η Ειδική Γραμματέας 
       Του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
      Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα)                                        Πλάλα  Δήμητρα                                         

 
Τα Μέλη 
1        ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ       Δημοτική Σύμβουλος 

2 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος  

3 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

4 ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ       Δημοτικός Σύμβουλος 

5 ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

6 ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ       Δημοτική Σύμβουλος 

7 ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 Δημοτικός Σύμβουλος 

8 ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                Δημοτική Σύμβουλος 

9 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ                Δημοτική Σύμβουλος 

10 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 

12 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 

13 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      Δημοτική Σύμβουλος 

14 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 

15 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)     Δημοτική Σύμβουλος 

16 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)   Δημοτική Σύμβουλος 

17 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 

18 ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

19 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος  

20 ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

21 ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

22 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ    Δημοτικός Σύμβουλος 

23 ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)     Δημοτική  Σύμβουλος 

24 ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 

25 ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 

26 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος  

27 ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

28 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

29 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 

30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

31 ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


