
 
  

   

Αριθμός Απόφασης: 168 

 

 Στην Αγία Βαρβάρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19
η
 Νοεμβρίου 2019 

ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση (άρθρο 74 

του Ν. 4555/2018), υπό την Προεδρία του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΣΣΟΥ και μετά από την 20
η
/2019 

πρόσκληση, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους στις 15.11.2019.  

 Παρισταμένου του κ. Δημάρχου που νόμιμα καλέστηκε. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 24 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι και ειδικότερα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 5
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης με 

παρόντες 24 Δημοτικούς Συμβούλους  επί συνόλου 27. 

 

 

 

 

 

1. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 13. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  14. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) 

6. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  18. ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   8. ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

   9. ΓΟΝΗ ΔΙΑΤΣΕΝΤΑ (ΕΝΤΑ) 21. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 22. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

11. ΚΛΕΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23. ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

12. ΜΑΡΣΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ 24. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

  1. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

2. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης» 

ΑΔΑ: ΩΥ0ΚΩ6Θ-ΧΒ2



 Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 78, του Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος, προχώρησε στην έκδοση ανοιχτής πρόσκλησης  

(αριθμό πρωτοκόλλου : 11326/3.9.2019) για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας : 

 

Α. Των διοικητικών συμβουλίων ή των κατά περίπτωση αρμόδιων αποφασιστικών οργάνων : 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, 

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 

 

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θεσμό και να ορίσουν εγγράφως τους 

εκπροσώπους τους  με τους αναπληρωτές τους, καταθέτοντας το σχετικό έγγραφο προκειμένου 

το δημοτικό συμβούλιο στη συνέχεια, να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για συγκρότηση της 

επιτροπής. 

 

Παράλληλα, προσκλήθηκαν οι δημότες της Αγίας Βαρβάρας, που επιθυμούν τη συμμετοχή τους 

στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο 

Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους 

εκλογικούς καταλόγους του δήμου. 

 

Η παραπάνω πρόσκληση, παρατάθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 10855/23.9.2019 

έγγραφο. 

 

Τόσο η πρόσκληση όσο και η παράτασή της, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου και 

αναρτήθηκαν σε όλα τα δημοτικά κτίρια, σχολεία κ.λ.π. 

 

Ύστερα από τις παραπάνω προσκλήσεις, κατατέθηκαν στο δήμο μας :  

1) Δεκαοκτώ (18) δηλώσεις φορέων 

2) Ογδόντα μία (81) αιτήσεις δημοτών, εκ των οποίων, απορρίφθηκαν : 

- πέντε (5), διότι από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιό 

μας  

- δύο (2),  διότι οι αιτούντες, συμμετέχουν και ως μέλη στις δηλώσεις συμμετοχής των 

φορέων. 

 

 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της επιτροπής,  πλην των δημοτών και συμπεριλαμβανομένου 

του προέδρου που είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να είναι από 25 έως 50 

μέλη. 

Ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των 

μελών εκπροσώπων φορέων. 
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Άρα με βάση τις αιτήσεις των δεκαοκτώ φορέων (18) φορέων οι οποίες κατατέθηκαν, ο 

αριθμός των δημοτών ανέρχεται στους έξη (6) μαζί με τους έξη (6) αναπληρωματικούς τους οι 

οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση. 

 

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 11πμ, στην κλήρωση που διεξήχθη, κληρώθηκαν με σειρά οι 

δώδεκα (12) δημότες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας ενημερώνω ότι το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να 

προχωρήσει στη λήψη απόφασης για συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και 

προτείνω να αποδεχτούμε το από 23/10/2019 πρακτικό της κλήρωσης και να εγκρίνουμε από τις 

αιτήσεις-δηλώσεις : 

 

- Τους παρακάτω εκπροσώπους των δεκαοκτώ (18) ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

1. ΕΔΟΚ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του την κα Βασιλική – Ελένη Φίλη και αναπληρώτριά της την κα Φωτεινή 

Ταζλακίδη.  

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του την κα Αικατερίνη Κωστούλα και αναπληρώτριά της την κα Ασπασία 

Δρακονταειδή. 

3. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον κ. Παναγιώτη 

Ορθοδόξου και αναπληρώτριά του την κα Μαίρη Μακρή. 

4.  ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον κ. Γεώργιο Κράνη και αναπληρώτριά του 

την κα Ασημίνα Κράνη. 

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του τον κ. Αναστάσιο Γέργη και αναπληρώτριά του την κα Βασιλική 

Σπυροπούλου.  

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του την 

κα Καλλιόπη Γιακουμάτου και αναπληρωτή της τον κ. Ιωάννη Τρεπεκλή. 

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1
ου

 ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον κ. 

Παναγιώτη Βασιλείου. 

8. Α.Π.Ε. ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ με εκπρόσωπό του τον κ. Παναγιώτη Καρατζά και αναπληρωτή του τον 

κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο. 

9. Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον κ. Εμμανουήλ Χορταριά και 

αναπληρώτριά του την κα Μαρία Παπαναστασίου. 

10. ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» με εκπρόσωπό του τον κ. Ιωάννη 

Παπαθανασάκη και αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Περάκη. 

11. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας με εκπρόσωπό του την κα Ρούλα 

Καμμένου – Φαιτάκη με αναπληρωτή της τον κ. Λάζαρο Κονταξή. 

12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του τον κ. Δημήτριο Γερογιάννη. 

13. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΟΜΑΔΑ με εκπρόσωπό του την κα Στέλλα Ζουγανέλη και 

αναπληρωτή της τον κ. Δημήτριο Γερογιάννη.  

14. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» με εκπρόσωπό του την κα Αθηνά Σιδερά και 

αναπληρώτριά της την κα Αφροδίτη Μπιζιού. 

15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του την κα Κυριακή Λένα και αναπληρώτριά της την κα Ειρήνη Αγαπητού. 
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16. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ με εκπρόσωπό του τον             

κ. Χαράλαμπο Λαζαρίδη και αναπληρώτριά του την κα Έλλη Μαυροπούλου. 

17. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον             

κ. Ιωάννη Λεβεντίδη και αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Παυλίδη. 

18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» με εκπρόσωπό του τον κ. Αθανάσιο 

Τσεκούρα και αναπληρώτριά του την κα Αγγελική Μανδέκη. 

 

- Τους παρακάτω ΔΗΜΟΤΕΣ, με δικαίωμα ψήφου και συγκεκριμένα τους κ.κ.: 

 

1. ΛΥΒΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως τακτικό μέλος 

2. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, ως τακτικό μέλος 

3. ΛΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ως τακτικό μέλος 

4. ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ως τακτικό μέλος 

5. ΜΠΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΘΕΟΤΟΚΗ, ως τακτικό μέλος 

6. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ως τακτικό μέλος 

 

1. ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

3. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

4. ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ως αναπληρωματικό μέλος 

5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,  ως αναπληρωματικό μέλος 

6. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, δίνει το λόγο στον κ. Δήμαρχο. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Επειδή, διαπιστώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από δημότες μας να συμμετάσχουν στην Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης και ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν είναι εξαιρετικά 

περιορισμένος με βάση τη νομοθεσία, μόνο 12 άτομα (τακτικά και αναπληρωματικά) από τα 74 , 

προτείνω να ενημερώνονται για τις συνεδριάσεις, όλοι οι δημότες οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση, 

προκειμένου να μπορούν να παρευρίσκονται και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που 

θα απασχολούν την επιτροπή, χωρίς βεβαίως να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Προτείνω να αποδεχτείτε την εισήγησή μου καθώς και την πρόταση του κ. Δημάρχου και να 

προχωρήσουμε στη Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για όλη τη δημοτική 

περίοδο. 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την ανάγκη λήψης της απόφασης,  

κατά πλειοψηφία με είκοσι δύο (22) θετικές ψήφους και δύο (2) αρνητικές  (κ.κ. Καρανάσιου, 

Γκιτάκου)  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

  Τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, αποτελούμενης από : 

α. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Βόσσο, ο οποίος θα είναι και Πρόεδρος 

της επιτροπής (με βάση το άρθρο 78, του Ν.4555/2018). 

β. Του παρακάτω φορείς της τοπικής κοινωνίας με τους εκπροσώπους τους: 

1. ΕΔΟΚ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του την κα Βασιλική – Ελένη Φίλη και αναπληρώτριά της την κα Φωτεινή 

Ταζλακίδη.  

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του την κα Αικατερίνη Κωστούλα και αναπληρώτριά της την κα Ασπασία 

Δρακονταειδή. 

3. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον κ. Παναγιώτη 

Ορθοδόξου και αναπληρώτριά του την κα Μαίρη Μακρή. 

4. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον κ. Γεώργιο Κράνη και αναπληρώτριά 

του την κα Ασημίνα Κράνη. 

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του τον κ. Αναστάσιο Γέργη και αναπληρώτριά του την κα Βασιλική 

Σπυροπούλου.  

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του 

την κα Καλλιόπη Γιακουμάτου και αναπληρωτή της τον κ. Ιωάννη Τρεπεκλή. 

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1
ου

 ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον 

κ. Παναγιώτη Βασιλείου. 

8. Α.Π.Ε. ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ με εκπρόσωπό του τον κ. Παναγιώτη Καρατζά και αναπληρωτή του 

τον κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο. 

9. Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του τον κ. Εμμανουήλ Χορταριά και 

αναπληρώτριά του την κα Μαρία Παπαναστασίου. 

10. ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» με εκπρόσωπό του τον κ. Ιωάννη 

Παπαθανασάκη και αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Περάκη. 

11. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας με εκπρόσωπό του την                     

κα Ρούλα Καμμένου – Φαιτάκη με αναπληρωτή της τον κ. Λάζαρο Κονταξή. 

12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του τον κ. Δημήτριο Γερογιάννη. 

13. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΟΜΑΔΑ με εκπρόσωπό του την κα Στέλλα Ζουγανέλη 

και αναπληρωτή της τον κ. Δημήτριο Γερογιάννη.  

14. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» με εκπρόσωπό του την κα Αθηνά Σιδερά και 

αναπληρώτριά της την κα Αφροδίτη Μπιζιού. 

15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με 

εκπρόσωπό του την κα Κυριακή Λένα και αναπληρώτριά της την κα Ειρήνη Αγαπητού. 

16. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ με εκπρόσωπό του τον 

κ. Χαράλαμπο Λαζαρίδη και αναπληρώτριά του την κα Έλλη Μαυροπούλου. 

17. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ με εκπρόσωπό του 

τον κ. Ιωάννη Λεβεντίδη και αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Παυλίδη. 

18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» με εκπρόσωπό του τον                             

κ. Αθανάσιο Τσεκούρα και αναπληρώτριά του την κα Αγγελική Μανδέκη. 
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γ. Τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου,  εκδήλωσαν 

το ενδιαφέρον τους με σχετική αίτηση και κληρώθηκαν: 

 

1. ΛΥΒΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως τακτικό μέλος 

2. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, ως τακτικό μέλος 

3. ΛΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ως τακτικό μέλος 

4. ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ως τακτικό μέλος 

5. ΜΠΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΘΕΟΤΟΚΗ, ως τακτικό μέλος 

6. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ως τακτικό μέλος 

 

1. ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

3. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

4. ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ως αναπληρωματικό μέλος 

5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,  ως αναπληρωματικό μέλος 

6. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως αναπληρωματικό μέλος 

 

 

Το σύνολο μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι είκοσι πέντε (25). 

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των 

δημοτικών αρχών. 

Στις συνεδριάσεις θα προσκαλούνται και θα επιτρέπεται να λάβουν το λόγο, πλέον των 

οριζόμενων, όλοι οι υπόλοιποι δημότες οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον ύστερα από την 

ανοιχτή πρόσκληση δημάρχου για συμμετοχή στην επιτροπή.  

 

Απόσπασμα από τα πρακτικά 

Αγία Βαρβάρα, 25.11.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ 
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