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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η /7 – 1 – 2007  

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 

 

Της 7ης Ιανουαρίου 2007 

 

 

Ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11.00 μ.μ. 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ για την εκλογή Προέδρου,  

ο 1ος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του  

πλειοψηφίσαντος συνδυασμού  των  εκλογών  

της 15ης Οκτωβρίου 2006     :ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ για την εκλογή Αντιπροέδρου, 

Γραμματέα και Δημαρχιακής Επιτροπής, ο νέο -   

Εκλεγείς Πρόεδρος και 2ος πλειοψηφών Δημοτικός  

Σύμβουλος       : ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      : ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος (Προεδρεύων) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ζαπάρας Στέργιος  

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κάλλιος Κων/νος  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος  

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός  

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

                                                                       

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΚΑΝΕΙΣ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

  

ΘΕΜΑ  2ο : Εκλογή έξι (6) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της 

Δημαρχιακής Επιτροπής.  

  

 

 

1 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  2 0 0 7  

 

 

κ. Αναστασιάδης ως Προεδρεύων:  Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι, αξιότιμοι κύριοι, 

χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να εκλέξουμε το Προεδρείο του Δ.Σ. Εφόσον 

έχουμε απαρτία ξεκινάμε την διαδικασία.  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Από την πλειοψηφία παρακαλώ ποιοι θα είναι υποψήφιοι για την Προεδρεία;  

Ο κ. Κάλλιος Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Για την Γραμματεία του Δ.Σ.;  

Ο κ. Ζαπάρας Στέργιος είναι υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα. 

Τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Κάλλιο:  

κ. Γούνα: Ναι, κ. Ζαπάρα: Ναι, κ. Σιμήτας, κ. Σαμπάνης: Ναι, κ. Βέρρου: Ναι, κ. 

Πεχλιβανίδης: Ναι, κ. Ικιούζης: ναι, κ. Σαντοριναίος: Ναι, κ. Δάγκος: Ναι, κ. Τσιμερίκας: Ναι, 

κ. Ιωαννίδης: Ναι, κ. Σωτηριάδης: Ναι, κ. Ευαγγελίδου: Ναι, κ. Κουλουφάκος: Ναι, κ. 

Κάλλιος: Ναι, και εγώ Ναι.  

Δεκαέξι (16) ψήφους έλαβε ο κ. Κάλλιος Κωνσταντίνος. 

 

Προχωράμε για την Γραμματεία. Ο κ. Ζαπάρας Στέργιος είναι υποψήφιος για την 

Γραμματεία.   

Ο κ. Γούνας: Ναι, κ. Ζαπάρας: Ναι, κ. Σιμήτας, κ. Σαμπάνης: Ναι, κ. Βέρρου: Ναι, κ. 

Πεχλιβανίδης: Ναι, κ. Ικιούζης: ναι, κ. Σαντοριναίος: Ναι, κ. Δάγκος: Ναι, κ. Τσιμερίκας: Ναι, 

κ. Ιωαννίδης: Ναι, κ. Σωτηριάδης: Ναι, κ. Ευαγγελίδου: Ναι, κ. Κουλουφάκος: Ναι, κ. 

Κάλλιος: Ναι, και εγώ Ναι.  

Δεκαέξι (16) ψήφους έλαβε ο κ. Ζαπάρας Στέργιος.  

 

Τώρα προχωράμε στην διαδικασία για την Αντιπροεδρεία του Δ.Σ. από την μειοψηφία. 

Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι;  

Εξεδήλωσε το ενδιαφέρον ο κ. Χαράλαμπος Νυχτοπάτης. Ψηφίζουμε για αν θέλετε να 

είναι φανερή η ψηφοφορία:  

κ. Σαουλίδη: Ναι, κ. Παπαδόπουλε: Ναι, κ. Γαλάνη: Ναι, κ. Μπιτζίδου: Ναι, κ. 

Παπαβασιλείου: Ναι, κ. Αγγελίδης: Ναι, κ. Αγιαννίδου: Ναι, κ. Νυχτοπάτης: Ναι, κ. Σίγκας: 

Ναι, κ. Ιλανίδου: Ναι, κ. Μωϋσιάδης: Ναι.  

Η ψηφοφορία θα είναι φανερή.  

Ψηφίζουμε για τον κ. Νυχτοπάτη Χαράλαμπο ως υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της 

πόλης των Σερρών.  
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κ. Σαουλίδη: Ναι, κ. Παπαδόπουλε: Ναι, κ. Γαλάνη: Ναι, κ. Μπιτζίδου: Ναι, κ. 

Παπαβασιλείου: Ναι, κ. Αγγελίδης: Ναι, κ. Αγιαννίδου: Ναι, κ. Νυχτοπάτης: Ναι, κ. Σίγκας: 

Ναι, κ. Ιλανίδου: Ναι, κ. Μωϋσιάδης: Ναι. 

Έντεκα (11) ψήφους έλαβε ο κ. Νυχτοπάτης Χαράλαμπος.  

 

Να ξεκινήσουμε από την ολομέλεια και ξεκινάμε για τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  

κ. Γούνα: Ναι, κ. Ζαπάρα: Ναι, κ. Σιμήτας: Ναι, κ. Σαμπάνης: Ναι, κ. Βέρρου: Ναι, κ. 

Πεχλιβανίδης: Ναι, κ. Ικιούζης: Ναι, κ. Σαντοριναίος: Ναι, ο κ. Δάγκος: Ναι, ο κ. Σαουλίδης: 

Λευκό, ο κ. Παπαδόπουλος: Λευκό, ο κ. Γαλάνης: Παρών, η κ. Μπιτζίδου: Παρούσα, ο κ. 

Αγγελίδης: Παρών, ο κ. Παπαβασιλείου: Παρών, η κ. Αρβανίτη: Παρούσα, ο κ. Νυχτοπάτης: 

Ναι, ο κ. Σίγκας: Ναι, η κ. Ιλανίδου: Ναι, ο κ. Μωϋσιάδης: Ναι, ο κ. Τσιμερίκας: Ναι, ο κ. 

Ιωαννίδης: Ναι, ο κ. Σωτηριάδης: Ναι, ο κ. Κουλουφάκος: Ναι, η κ. Ευαγγελίδου: Ναι, ο κ. 

Κάλλιος: Ναι, και εγώ Ναι. 

Είκοσι (20) ψήφους. 

 

Τώρα ξεκινάμε για την Αντιπροεδρεία του Δ.Σ. από την ολομέλεια.  

κ. Γούνα: Ναι, κ. Ζαπάρα: Ναι, κ. Σιμήτας: Ναι, κ. Σαμπάνης: Ναι, κ. Βέρρου: 

Παρούσα, κ. Πεχλιβανίδης: Όχι, κ. Ικιούζης: Όχι, κ. Σαντοριναίος: Ναι, ο κ. Δάγκος:  Όχι, ο κ. 

Σαουλίδης: Ναι, ο κ. Παπαδόπουλος: Ναι, ο κ. Γαλάνης: Ναι, η κ. Μπιτζίδου: Ναι, ο κ. 

Αγγελίδης: Ναι, ο κ. Παπαβασιλείου: Ναι, η κ. Αρβανίτη: Ναι, ο κ. Νυχτοπάτης: Ναι, ο κ. 

Σίγκας: Ναι, η κ. Ιλανίδου: Ναι, ο κ. Μωϋσιάδης: Ναι, ο κ. Τσιμερίκας: Όχι, ο κ. Ιωαννίδης: 

Όχι, ο κ. Σωτηριάδης: Όχι, ο κ. Κουλουφάκος: Όχι, η κ. Ευαγγελίδου: Όχι, ο κ. Κάλλιος: Ναι, 

και εγώ Όχι. 

Δεκαεφτά (17) ψήφους.  

 

Πρόεδρος είναι ο κ. Κάλλιος Κωνσταντίνος και Αντιπρόεδρος ο κ. Νυχτοπάτης 

Χαράλαμπος.  

 

Προχωράμε για την διαδικασία του Γραμματέα. Είναι ο Στέργιος Ζαπάρας και 

ξεκινάμε από την ολομέλεια την ψηφοφορία.  

κ. Γούνα: Ναι, κ. Ζαπάρα: Ναι, κ. Σιμήτας: Ναι, κ. Σαμπάνης: Ναι, κ. Βέρρου: Ναι, κ. 

Πεχλιβανίδης: Ναι, κ. Ικιούζης: Ναι, κ. Σαντοριναίος: Ναι, ο κ. Δάγκος: Ναι, ο κ. Σαουλίδης: 

Παρών, ο κ. Παπαδόπουλος: Παρών, ο κ. Γαλάνης: Ναι, η κ. Μπιτζίδου: Ναι, ο κ. Αγγελίδης: 

Ναι, ο κ. Παπαβασιλείου: Ναι, η κ. Αρβανίτη: Ναι, ο κ. Νυχτοπάτης: Ναι, ο κ. Σίγκας: Ναι, η 

κ. Ιλανίδου: Ναι, ο κ. Μωϋσιάδης: Ναι, ο κ. Τσιμερίκας: Ναι, ο κ. Ιωαννίδης: Ναι, ο κ. 

Σωτηριάδης: Ναι, ο κ. Κουλουφάκος: Ναι, η κ. Ευαγγελίδου: Ναι, ο κ. Κάλλιος: Ναι, και εγώ 

Ναι.  

Εικοσιπέντε (25) ψήφους.  

 

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Κάλλιος, Αντιπρόεδρος ο κ. Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

και Γραμματέας ο κ. Ζαπάρας Στέργιος.  

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Προεδρείου του Δ.Σ. της πόλης των Σερρών. 

Συγχαρητήρια σε όλους.  
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Ήθελα να πω δυο κουβέντες μόνο, για να μην κουράσω το Σώμα, ότι πλέον έχετε το 

Προεδρείο για να μπορείτε να διοικείτε αυτή την πόλη. Για σας πλέον κ. Δήμαρχε δεν θα 

υπάρχει … μόνο οι κόποι που οδηγούν τους γενναίους άντρες στα λαμπρά έργα και τα λαμπρά 

έργα ανήκουν σε αυτούς που μοχθούν, κοπιάζουν και ζουν με την αρετή. Είμαι σίγουρος ότι 

θα πετύχετε πολύ μεγάλο έργο. Συγχαίρω όλους σας για την καλή διαγωγή που έχετε δείξει 

μέχρι σήμερα.  

 

ΘΕΜΑ  2ο : Εκλογή έξι (6) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της 

Δημαρχιακής Επιτροπής.  

  

κ. Πρόεδρος (Κάλλιος):  κ.κ. Συνάδελφοι η τοπική δημοτική κουλτούρα επιβάλλει να 

λέει λίγα λόγια ο Πρόεδρος μετά την εκλογή του. Δεν θα το κάνω εγώ διότι συμβαίνουν 

πολλές φορές στη ζωή καταστάσεις που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Θέλω να συλλυπηθώ τον 

κ. Αγγελίδη για τον θάνατο του στελέχους της παρατάξεως του, του κ. Τζουμάκα, και θέλω να 

μεταφέρετε τα θερμά συλλυπητήρια τόσο εμού, όσο και του κυρίου Δημάρχου στην 

οικογένεια του. Υποθέτω ότι υιοθετεί την άποψη μου και το Σώμα. Το μόνο που θα ήθελα να 

πω εγώ είναι ότι η ποιοτική, η ηθική, η πολιτική και η διανοητική μου συγκρότηση μου 

επιβάλλει να είμαι ανοιχτός σε όλες τις εκφάνσεις της Σερραϊκής κοινωνίας και θα 

παρακαλούσα να προχωρήσουμε στην διαδικασία της εκλογής της Δημαρχιακής Επιτροπής.  

κ. Αγγελίδης: Καταρχήν Χρόνια Πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, καλή χρονιά, 

υγεία σε όλους, δημιουργική δημαρχιακή θητεία με στόχο την πρόοδο και την ευημερία του 

δήμου και των δημοτών. Θα θέλαμε να συγχαρούμε από την πλευρά μας τον νεοεκλεγέντα 

Πρόεδρο του Δ.Σ. και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο του.  

Ευχόμαστε το Δ.Σ. να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παίρνοντας σωστές 

αποφάσεις για την ωφέλεια του δήμου και των δημοτών. Για να ανταποκριθούμε όμως στην 

αποστολή μας και να κάνουμε υπερήφανους τους συμπολίτες μας που μας εξέλεξαν σαν 

εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. πρέπει να λειτουργήσουμε σωστά εμείς στο Δ.Σ. Η ποιοτική 

λειτουργία του Δ.Σ. εξαρτάται από όλους εμάς τους δημοτικούς συμβούλους και κύρια φυσικά 

ευθύνη φέρει το Προεδρείο. Για να ανταποκριθούμε σε αυτή την αποστολή χρειάζεται 

αντικειμενικότητα από τον Πρόεδρο, χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους εμάς τους 

δημοτικούς συμβούλους, γνώση των θεμάτων, σεβασμό στην διαφορετική άποψη, ζωντανές 

αλλά γόνιμες αντιπαραθέσεις και κυρίως κόσμια συμπεριφορά των δημοτικών συμβούλων. 

Συμπεριφορές δημοτικών συμβούλων που υποβαθμίζουν την λειτουργία και την εικόνα του 

Δ.Σ. και κατ’ επέκταση προσβάλλουν τον Σερραϊκό λαό, θα πρέπει να καταδικάζονται και να 

απομονώνονται από όλες τις παρατάξεις, από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, από όπου 

και αν προέρχονται αυτές οι συμπεριφορές. Το Δ.Σ. για να πάρει σωστές αποφάσεις και να 

ανταποκριθεί στην αποστολή του χρειάζεται νηφαλιότητα, ηρεμία και ψυχραιμία.  Θέλω να 

πιστεύω πως όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ανέφερα θα υπάρξουν σε αυτή την 

δημαρχιακή θητεία και θα κάνουν υπερήφανους τους συμπολίτες μας που μας ανέθεσαν αυτή 

την αποστολή. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο έργο σας. 

κ. Πρόεδρος (Κάλλιος):  Η πολιτική δεν είναι ένα γαϊτανάκι εναλλαγής προσώπων, 

είναι σύγκρουση απόψεων για το μέλλον και την καθημερινότητα του πολίτη. Αν θέλετε είναι 

αντίθεση μεθόδων και επιλογών. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα προβλήματα του Σερραϊκού 

λαού είναι μεγάλα και ο λαός της πόλης μας χρειάζεται ενότητα.  

Να προχωρήσουμε στην εκλογή της Δημαρχιακής επιτροπής. Η Δημαρχιακή Επιτροπή 

απαρτίζεται από 7 μέλη, επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της, ζητούνται ακόμη 4 

μέλη ως τακτικά από την πλειοψηφία και 2 μέλη ως τακτικά από τους συνδυασμούς της 

μειοψηφίας. Η πρώτη φάση είναι με ψηφοφορία μυστική ή φανερή κατ’ επιλογή.  

Ξεκινάμε από εσάς κύριοι συνάδελφοι της μειοψηφίας, ποιες είναι οι υποψηφιότητες; 
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 κ. Αγγελίδης: Ο κ. Παπαβασιλείου με αναπληρώτρια την κ. Αρβανίτη.  

κ. Μωϋσιάδης: Η κ. Ιλανίδου με αναπληρωτή τον κ. Σίγκα.  

κ. Πρόεδρος (Κάλλιος):  Θέλετε να ψηφίσετε με φανερή; Ποιοι ψηφίζουν τον κ. 

Παπαβασιλείου;  

κ. Νυχτοπάτης: Ναι, κ. Σαουλίδης: Ναι, κ. Παπαδόπουλος: Ναι, κ. Γαλάνης: Ναι, κ. 

Μπιτζίδου: Ναι, κ. Αγγελίδης: Ναι, κ. Παπαβασιλείου: Ναι, κ. Αγιαννίδου: Ναι, κ. Σίγκας: 

Ναι, κ. Ιλανίδου: Ναι, κ. Μωϋσιάδης: Ναι.  

Έντεκα (11) ψήφους. 

 

Για την κ. Ιλανίδου.  

κ. Νυχτοπάτης: Ναι, κ. Σαουλίδης: Ναι, κ. Παπαδόπουλος: Ναι, κ. Γαλάνης: Ναι, κ. 

Μπιτζίδου: Ναι, κ. Αγγελίδης: Ναι, κ. Παπαβασιλείου: Ναι, κ. Αγιαννίδου: Ναι, κ. Σίγκας: 

Ναι, κ. Ιλανίδου: Ναι, κ. Μωϋσιάδης: Ναι. 

Έντεκα (11) ψήφους.  

 

Και για τα αναπληρωματικά μέλη: 

κ. Νυχτοπάτης: Ναι, κ. Σαουλίδης: Ναι, κ. Παπαδόπουλος: Ναι, κ. Γαλάνης: Ναι, κ. 

Μπιτζίδου: Ναι, κ. Αγγελίδης: Ναι, κ. Παπαβασιλείου: Ναι, κ. Αγιαννίδου: Ναι, κ. Σίγκας: 

Ναι, κ. Ιλανίδου: Ναι, κ. Μωϋσιάδης: Ναι. 

Έντεκα (11) ψήφους και για τα αναπληρωματικά μέλη.  

 

Έχουμε κλείσει το θέμα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την πλευρά 

της μειοψηφίας.  

Τώρα από την πλευρά της πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία δεν τα εκλέγει τα μέλη της, 

προτείνονται αυτόκλητα. Είναι ο κ. Ιωαννίδης Σπύρος, ο κ. Σιμήτας Συμεών, ο κ. Δάγκος και ο 

κ. Ικιούζης. Εδώ έχουμε την ίδια γραμμή απλά πρώτα ψηφίζουμε για τα τακτικά μέλη της 

Δημαρχιακής επιτροπής και μετά ακολουθεί 2η ψηφοφορία για τα αναπληρωματικά μέλη της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. Εδώ έχουμε έξι υποψηφίους στο σύνολο τους. Δικαιούστε να βάλετε 

έξι σταυρούς με φανερή ψηφοφορία.  

Ο κ. Γούνας: Ναι, κ. Σαμπάνης: Ναι, κ. Σιμήτας: Ναι, κ. Νυχτοπάτης: Ναι, κ. Βέρρου: 

Ναι, κ. Πεχλιβανίδης: Ναι, κ. Ικιούζης: Ναι, κ. Σαντοριναίος: Ναι, κ. Δάγκος: Ναι, κ. 

Σαουλίδης: Ναι, κ. Παπαδόπουλος: Ναι, κ. Γαλάνης: Ναι, κ. Μπιτζίδου: Ναι, κ. Αγγελίδης: 

Ναι, κ. Παπαβασιλείου: Ναι, κ. Αγιαννίδου: Ναι, κ. Σίγκας: Ναι, κ. Ιλανίδου: Ναι, κ. 

Μωϋσιάδης: Ναι, κ. Τσιμερίκας: Ναι, κ. Ιωαννίδης: Ναι, κ. Σωτηριάδης: Ναι, κ. 

Κουλουφάκος: Ναι, κ. Ευαγγελίδου: Ναι, κ. Αναστασιάδης: Ναι, κ. Ζαπάρας: Ναι και εγώ 

Ναι. 

 

Εικοσιεπτά (27) ψήφους. 

  

Κατά συνέπεια έχουμε για την ανάδειξη των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής μια 

ομοφωνία και συναίνεση και αυτό είναι πολύ καλό και αυτό μας οδηγεί σε πολύ καλούς 

δρόμους. Η συναίνεση και η συναντίληψη είναι άλλωστε απαραίτητο στοιχείο για να 

υπάρξουν διαφορετικές και διαχρονικές αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος.  

 

Πάμε στην ανάδειξη των μελών σε δεύτερη ψηφοφορία, των αναπληρωματικών μελών. 

Αυτό σημαίνει το εξής, τα δύο μέλη που εξέλεξε η μειοψηφία μόνη της συν 3 που προτείνει η 

πλειοψηφία. Τα αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. είναι ο κ. Πεχλιβανίδης, ο κ. 

Γούνας και η κ. Βέρρου. Και τα αναπληρωματικά μέλη της μειοψηφίας είναι η κ. Αρβανίτη – 

Αγιαννίδου Σταυρούλα και ο κ. Σίγκας Γεώργιος.  
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Εδώ έχουμε ισοψηφίες. Στις ισοψηφίες  προβλέπεται κλήρωση υποχρεωτική. Έχουμε 

ψηφίσει τα τακτικά μέλη. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε έξι χαρτάκια, γιατί έξι είναι οι 

ισοψηφίες, θα τραβήξουν οι συνάδελφοι … (αλλαγή πλευράς) …  

 

κ. Δήμαρχος: … Να είμαστε όλοι γεροί και είμαι πεπεισμένος ότι θα ανταποκριθούμε 

στο δύσκολο αυτό έργο μας. Σας ευχαριστούμε όλους σας, σας καλημερίζω, εύχομαι στον κ. 

Μωϋσιάδη που γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και υγεία, στους συναδέλφους που γιορτάζουν 

και σε όλους που γιορτάζουν χρόνια πολλά.     

     

   
    Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις:  

 

 

1 / 2007 Εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. για τη διετία 1-1-2007 / 31-12/2008. 477/11-

1-2007 

 

 

2 / 2007 Εκλογή Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 1-1-2007 / 31-12-2008. 

 

 

  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ για την εκλογή Προέδρου,  

ο 1ος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του  

πλειοψηφίσαντος συνδυασμού  των  εκλογών  

της 15ης Οκτωβρίου 2006      : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ για την εκλογή Αντιπροέδρου, 

Γραμματέα και Δημαρχιακής Επιτροπής, ο νέο -   

Εκλεγείς Πρόεδρος και 2ος πλειοψηφών Δημοτικός  

Σύμβουλος       : ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      : ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
 

 

  



ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

 Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

  

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


