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1 η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  2 0 1 1  

 

κ. Παπαβασιλείου ως Προεδρεύων:  κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι 

καλημέρα και χρόνια πολλά. Σύμφωνα με το άρθρο 44 και το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 

ως πλειοψηφίσας δημοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού και με την υπ’ αριθμ. 

43/2010 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, με την οποία επικυρώθηκε το 

αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου του 2010, καλούμαι να προεδρεύσω κατά τη 

σημερινή 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. σήμερα 2 Ιανουαρίου του 2011.  

Πριν προχωρήσουμε στις διαδικασίες με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα 

ήθελα να ξεκινήσουμε με ευχές. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, 

ευτυχία προσωπική και οικογενειακή στον καθένα από εσάς. Εύχομαι και ελπίζω να 

φανούμε όλοι μας αντάξιοι των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Χρόνια πολλά ιδιαίτερα 

στους Βασίληδες του σημερινού Δ.Σ. που είναι ο Βασίλης ο Καλαϊτζίδης, ο Βασίλης ο 

Κατιρτζόγλου, ο Βασίλης ο Χρυσανθίδης και ο Προεδρεύων.  

Παρακαλώ έναν σύντομο χαιρετισμό από τον κ. Δήμαρχο. 

κ. Δήμαρχος:  κ. κ. Σύμβουλοι, σας εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία, 

προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλή δύναμη σε όλους μας για να φέρουμε εις 

πέρας την ιερή αποστολή που μας ανέθεσε ο Σερραϊκός λαός.  

Κοινός στόχος όλων μας είναι να υπηρετήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

τον Σερραϊκό λαό και να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ανάπτυξη του 

τόπου και την αναβάθμιση ποιότητας ζωής των δημοτών. Είμαι βέβαιος ότι με σύνεση, 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας 

και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Οι όποιες δυσκολίες συναντήσουμε 

κατά τη διαδικασία εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης που λέγεται ¨Καλλικράτης¨ 

για να θεμελιώσουμε τον νέο δήμο Σερρών, μπορούμε αυτές τις όποιες δυσκολίες να τις 

ξεπεράσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε σαν ευκαιρία για να θεμελιώσουμε έναν δήμο σε 

ποιο στέρεες βάσεις. Η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα δεν πρέπει να μας κάνει 

απαισιόδοξους διότι πιστεύω ότι 1ον θα υπάρξουν ευκαιρίες διεκδίκησης και εξασφάλισης 

χρηματοδοτήσεων τις οποίες δεν πρέπει να αφήσουμε να πάνε χαμένες και να τις 

εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο και 2ον διότι πιστεύω ότι με … διοίκηση 

υπάρχουν περιθώρια να φέρουμε θετικά αποτελέσματα. Εύχομαι επίσης οι συνεδριάσεις 

του Δ.Σ. να διεξάγονται μέσα σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα και στις συνεδριάσεις του 

Δ.Σ. να κυριαρχούν οι γόνιμες αντιπαραθέσεις, οι τεκμηριωμένες απόψεις, οι προτάσεις 

και τα επιχειρήματα, διότι μόνο έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε εδώ τον 

πολιτισμό μας και να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις για το μέλλον του Δήμου. Όταν μέσα 

σε ένα τέτοιο κλίμα συνεδριάζουμε και λαμβάνονται αποφάσεις, είναι βέβαιο ότι τότε και 

οι συνδημότες μας που μας επέλεξαν για να τους εκπροσωπούμε στο Δ.Σ. θα νιώθουν 

υπερήφανοι για μας και δεν θα τους απογοητεύσουμε. 
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Οι δημότες περιμένουν πολλά από μας και θα μας κρίνουν αυστηρά. Είμαι 

αισιόδοξος και πιστεύω ότι το νέο Δ.Σ. με τις μεγάλες δυνατότητες που έχει μπορεί να 

λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο και να παράγει θετικά αποτελέσματα για τον δήμο 

και τους δημότες.  

Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω σήμερα και εύχομαι από την καρδιά μου 

καλή και δημιουργική συνεργασία και λόγω των ημερών καλή χρονιά.  

Κάτι που θέλω να προσθέσω ακόμα είναι αυτό που βλέπετε σήμερα, η αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δ.Σ., όπως βλέπετε ο χώρος δεν είναι επαρκής, δεν χωράμε σ’ αυτόν τον 

χώρο και αποτελεί αδήριτη ανάγκη, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να πραγματοποιούνται στην 

αίθουσα του πρώην νομαρχιακού συμβουλίου. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να πάρουμε 

απόφαση σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, απόφαση ως Δ.Σ. Γι’ αυτό στην 2η συνεδρίαση 

του Δ.Σ. θα πάρουμε μια απόφαση για να γίνονται οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. στην αίθουσα 

του πρώην νομαρχιακού συμβουλίου όπου εκεί πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ άνετα, όπως 

γνωρίζετε η αίθουσα αυτή είναι πολύ ωραία.  

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά, καλή δημοτική θητεία.  

κ. Παπαβασιλείου ως Προεδρεύων:  Θα παρακαλούσα για ένα σύντομο 

χαιρετισμό τον κ. Μηλίδη. 

κ. Μηλίδης: Πολύ σύντομα γιατί χρειάζεται να προχωρήσουμε. Καταρχάς, χρόνια 

πολλά, υγεία, ευτυχία, προκοπή και κυρίως δημιουργία σε όλους και στις οικογένειες τους. 

Εύχομαι με τις ιστορικές στιγμές που ζούμε γιατί πραγματικά δημιουργείται ένας νέος 

μεγάλος μητροπολιτικός Δήμος να είναι όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα 

προβλήματα εν μέσω μιας τεράστιας, πρωτοφανούς κρίσης. Πιστεύω ότι υπάρχουν 

δυνατότητες, αρκεί να συμβάλλουν όλοι. Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση θα είμαστε 

κοντά σε οποιαδήποτε προσπάθεια, από την άλλη όμως θα κάνουμε κριτική, σκληρή 

μερικές φορές, θα κάνουμε συνεχή έλεγχο για το καλό των πολιτών, των δημοτών, των 

συμπολιτών μας.  

Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε μέσα σ’ αυτά που ορίζει ο νόμος, σε τέτοιες 

διαδικασίες ώστε ο νέος αυτός Δήμος να γίνει πρωτοπόρος στον Ελλαδικό χώρο. 

Υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν δυνατότητες και είμαι σίγουρος ότι με την άοκνη 

προσπάθεια όλων μπορούμε το πετύχουμε. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι εμείς θα είμαστε 

αρωγοί σε κάθε θετική προσπάθεια. Παρόλα αυτά θα είμαστε και σε συνεχή έλεγχο ούτως 

ώστε τα χρήματα τα οποία έρχονται ή τα χρήματα τα οποία φορολογούνται οι πολίτες μας 

να πιάνουν τόπο. Επιτέλους αυτός ο νέος Δήμος θα πρέπει να βρει το δρόμο του, να μπει 

σε μια τροχιά ανάπτυξης. Εύχομαι και πάλι υγεία, ευτυχία, προκοπή και κυρίως 

δημιουργία, θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτόν τον νέο δήμο.  

Και κάτι που δεν είναι του παρόντος, σε κάποιο επόμενο συμβούλιο ίσως, αν 

υπάρχει δυνατότητα για ένα γραφεία της αντιπολίτευσης για να μπορεί να συνεδριάζει.  

κ. Παπαβασιλείου ως Προεδρεύων:  Για έναν σύντομο χαιρετισμό ο κ. Φωτιάδης.  

κ. Φωτιάδης: κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, εύχομαι ολόψυχα ο νέος χρόνος να 

είναι ευτυχισμένος για όλους μας και για τις οικογένειες βεβαίως όλων των Σερραίων. 

εύχομαι να είναι ένας παραγωγικός, ένας δημιουργικός χρόνος διοικητικά, καθότι όπως 

όλοι συμφωνούμε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει το μέσο το χρηματοδοτικό και 

βεβαίως έχουμε πλέον το πλαίσιο για το οποίο όλοι για πολλά χρόνια παλέψαμε και 

προσπαθήσαμε. Συνεπώς, θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε επ’ ωφελεία των 

συνδημοτών μας αυτές τις δυνατότητες. Καλή χρονιά σε όλους.  

κ. Παπαβασιλείου ως Προεδρεύων:  Για ένα σύντομο χαιρετισμό ο κ. Κοτρώνης.  
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κ. Κοτρώνης:  Και φυσικά μόνο εγώ δεν θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή 

χρονιά, η ουσιαστική τοποθέτηση μου θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση που θα είναι τα 

θέματα ουσιαστικά. Ήδη όμως φάνηκε ότι διαφωνούμε επί της ουσίας, κάποιοι θεωρούν 

τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ μέσο επίλυσης προβλημάτων, εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα 

νομοθετικό πλαίσιο αφαίρεσης πόρων από την Τ.Α. Συνεπώς ο καθένας, η συμβολή του η 

οποία είναι δεδομένη, την εννοεί όπως αυτός την εννοεί, από τη δική του οπτική γωνία και 

φιλοσοφία και εμείς από τη δική μας την πλευρά θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε όσο 

μπορούμε. Ευχαριστώ.  

κ. Παπαβασιλείου ως Προεδρεύων:  Κι εγώ ευχαριστώ. Η κ. Σαραντίδου για ένα 

σύντομο χαιρετισμό.  

κα Σαραντίδου:  Δεν ξέρω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, ... Ο 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ μας φέρνει μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, μέσα στην γενικότερη 

αντιλαϊκή πολιτική που βιώνουμε όλοι και πρώτα απ’ όλα οι εργαζόμενοι, ο 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ έρχεται να το συμπληρώσει. Από την αρχή … σαν συνδυασμός που 

στηρίζεται και από το ΚΚΕ δηλώσαμε ότι είμαστε αντίθετοι σ’ αυτό που προσπαθεί να 

φέρει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στην Τ.Α., διαμορφώνοντας έναν μηχανισμό υλοποίησης αυτής 

της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής. Πάνω σ’ αυτό εμείς δηλώσαμε από την πρώτη 

στιγμή ότι θα είμαστε μέσα στο Δ.Σ. για να υπερασπιστούμε πρώτα και κύρια τα 

συμφέροντα και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, οποιεσδήποτε αποφάσεις θα 

πάρει το Δ.Σ. θα πρέπει να είναι με γνώμονα πρώτα και κύρια το συμφέρον του Σερραϊκού 

λαού. Νομίζω ότι πραγματικά με την γόνιμη αντιπαράθεση, με σημαντικά και βασικά 

επιχειρήματα μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς αυτή την προσπάθεια άσχετα αν 

συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Εμείς αυτό θα αποδείξουμε και 

μέσα από τους αγώνες μας που θα κάνουμε στο Δ.Σ. αλλά και με την ενημέρωση μας προς 

τον Σερραϊκό λαό για το τι θα φέρει αυτό το σχέδιο αύριο στην Τ.Α. Σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Παπαβασιλείου ως Προεδρεύων:  Αναθέτω καθήκοντα ειδικού γραμματέα 

στην κ. Ματζιάρη Μάρθα και ένα παρουσιολόγιο από τα 41 εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. 

εκτός Δημάρχου. Να δούμε αν υπάρχουν απουσίες και αν είναι άπαντες παρόντες.  

… 

Άπαντες παρόντες. Από τα 41 μέλη του Δ.Σ. παρόντες 41, απόντες κανείς.  

Θα χρειαστούμε δύο ψηφολέκτες, προτείνω τους νεότερους δημοτικούς 

συμβούλους, δύο εθελοντές, η κ. Σταλακτή και ο κ. Αγοραστός Αγοραστός.  

Προχωράμε στη διαδικασία. Σύμφωνα με την κατάρτιση των άρθρων 64, 67, 68 και 

74 του Ν. 3852/2010, αποκλειστικά θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι τα 

εξής: Θέμα  1ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Θέμα 2ο: Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πλην του Δημάρχου, ο οποίος θα 

είναι πρόεδρος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 ως και τα 

αναπληρωματικά μέλη αυτών. Θέμα 3ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και πάλι πλην του Δημάρχου ο οποίος θα είναι πρόεδρος αυτής σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 ως και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών. 

Ξεκινάμε φυσικά με το πρώτο θέμα.  

  
ΘΕΜΑ  1ο : Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011-2012. 

  
κ. Παπαβασιλείου ως Προεδρεύων:  Η ψηφοφορία είναι μυστική. Θα γίνει σε δύο 

φάσεις η ψηφοφορία για το Προεδρείο. Στην 1η φάση για την ανάδειξη των υποψηφίων για 

τα αξιώματα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα καλώ τις αντίστοιχες παρατάξεις να 

εκλέξει η κάθε μία ξεχωριστά τον Πρόεδρο η παράταξη της πλειοψηφίας, τον Αντιπρόεδρο 

η μείζον μειοψηφία και τον Γραμματέα το σύνολο της ελάσσονος μειοψηφίας.  
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Αν εσείς αποφασίσετε η διαδικασία της εκλογής μπορεί να γίνει με αυτοπροτάσεις 

και μπορεί να γίνει είτε σε αυτόν τον χώρο κατά ομάδες όπως ανέφερα προηγουμένως, 

προτείνοντας η κάθε μία από αυτές Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.  

 

 

Ποιοι θέλουν μυστική ψηφοφορία για την 1η φάση. Να σηκώσουν το χέρι.  

…  

Άπαντες.  

Από την συμπολίτευση ο καθένας μπορεί να κάνει την αυτοπρόταση του, ποιοι 

ενδιαφέρονται για την υποψηφιότητα του Προέδρου. Μυστική ψηφοφορία λοιπόν, 

ξεκινάμε με την εκλογή Προέδρου από την συμπολίτευση. Αφού τελειώσουμε μ’ αυτή τη 

διαδικασία θα πάμε στην εκλογή Αντιπροέδρου και μετά Γραμματέα.  

Οι ψηφολέκτες παρακαλώ να πάρουν τη θέση τους και με τη σειρά όπως είναι η 

συμπολίτευση ψηφίζει τον υποψήφιο Πρόεδρο.  

… 

Μετά την ψηφοφορία των παρατάξεων ως υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου 

του Δ.Σ. είναι ο Προεδρεύων. Με ψήφους 25 στους 25.  

Από την μείζονα μειοψηφία ανέδειξε ως υποψήφιο για το αξίωμα του 

Αντιπροέδρου τον κ. Δινάκη. 

Το σύνολο της ελάσσονος μειοψηφίας για το αξίωμα του Γραμματέα τον κ. 

Χουρουζίδη Νικόλαο.  

Προχωράμε στην 2η φάση. Για την εκλογή του Προεδρείου. Θα σηκώνεστε ο κάθε 

ένας από εδώ και η ψηφοφορία είναι από τον νόμο μυστική.  

Ψηφίζουμε πρώτα για τον Πρόεδρο από όλο το Σώμα, ακολουθεί ο Αντιπρόεδρος 

από όλο το Σώμα και ο Γραμματέας από όλο το Σώμα.  

Ξεκινάμε αλφαβητικά από όλο το Σώμα για την ψηφοφορία του Προέδρου.  

… 

Μετά την μυστική ψηφοφορία όλων των παρόντων μελών σε σύνολο 41 και οι 41 

του Δ.Σ., ως Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο Προεδρεύων με ψήφους επί 41 ψηφισάντων, 

33 Ναι και 8 λευκά.  

Προχωράμε και στην εκλογή του Αντιπροέδρου, πάλι με μυστική ψηφοφορία. Ο 

υποψήφιος Αντιπρόεδρος προέρχεται από την μείζονα αντιπολίτευση και είναι ο κ. 

Δινάκης Κωνσταντίνος.  

… 

Για την εκλογή του Αντιπροέδρου ψήφισαν 41 δημοτικοί σύμβουλοι, έγκυρα 

ψηφοδέλτια 41, 35 ψήφισαν τον κ. Δινάκη και 6 βγήκαν τα λευκά.  

Προχωράμε για την εκλογή Γραμματέα του Δ.Σ. πάλι με αλφαβητική σειρά.  

… 

Για την εκλογή Γραμματέα του Δ.Σ., μετά την μυστική ψηφοφορία όλων των 

μελών του Δ.Σ. ως Γραμματέας εκλέχθηκε ο δημοτικός σύμβουλος των λοιπών μελών της 

μειοψηφίας ο κ. Χουρουζίδης ο οποίος έλαβε 35 ψήφους, 5 λευκά και 1 άκυρο.   

Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας μπορούν να έρθουν να αναλάβουν τις θέσεις 

τους.  

Να ανακοινώσω επίσης ότι η θητεία των εκλεγέντων μελών του Προεδρείου λήγει 

την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013, εκτός και αν κάποιος άλλος λόγος ήθελε προκύψει σ’ 

αυτό το χρονικό διάστημα.  
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ΘΕΜΑ  2ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής, για τη διετία 2011-2012.  

 

 

κ. Πρόεδρος (κ. Παπαβασιλείου): Προχωράμε στο 2ο θέμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 και εδώ η ψηφοφορία θα είναι μυστική. Η 

Οικονομική Επιτροπή για το Δ.Σ. Σερρών απαρτίζεται από 9 μέλη, από τον Δήμαρχο ως 

Πρόεδρο και από 8 τακτικά μέλη εκ των οποίων 5 μέλη από τον πλειοψηφούντα 

συνδυασμό και 3 άλλα τακτικά από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Από το Δ.Σ. θα 

εκλεγούν επίσης στη συνέχεια 5 αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων 3 από τον 

πλειοψηφούντα συνδυασμό και 2 από όλους τους μειοψηφούντες συνδυασμούς. Σύμφωνα 

λοιπόν με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία ανάδειξης 

πριν την ψηφοφορία από το Δ.Σ. για την ανάληψη από την πλειοψηφούσα παράταξη των 

ενδιαφερομένων μελών της για την εν λόγω επιτροπή, ενώ προβλέπεται σαφώς από τις 

μειοψηφούσες παρατάξεις. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι κάθε μέλος του Δ.Σ. 

ψηφίζει ισάριθμα μέλη. Δηλαδή, 8 τακτικά και 5 αναπληρωματικά αντίστοιχα και 

εκλέγονται όσοι πάρουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.  

Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία για τα τακτικά μέλη. Καλώ τους συμβούλους των 

παρατάξεων της μειοψηφίας να αναδείξουν 3 υποψηφίους.  

Από την πλειοψηφούσα παράταξη θέλω αυτοπροτάσεις. Ποιος θέλει να είναι μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής. Μιλάμε πρώτα για τακτικά μέλη.    

Από την πλειοψηφούσα παράταξη: Αποστολίδου Ραχήλ, Αρναούτογλου Φωτεινή, 

Μερετούδης Δημήτρης, Νιζάμης Δημήτρης, Χασαπίδης Κωνσταντίνος.  

Μετά την ανάδειξη των παραπάνω υποψηφίων τακτικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας, που είναι τα ονόματα τους ο κ. Γκότσης 

Ηλίας, ο κ. Ίντος Δημήτριος και ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος, θα ακολουθήσει μυστική 

ψηφοφορία από όλο το Δ.Σ. για την εκλογή των αναδειχθέντων της μειοψηφίας και των 

ενδιαφερομένων της πλειοψηφίας δημοτικών συμβούλων.  

Έχουμε λοιπόν το ψηφοδέλτιο με τα 8 μέλη και θα ψηφιστούν από όλο το Σώμα. 

Θα γίνει ψηφοφορία με σταυρό. 

… 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα εξής: 

Η κ. Αποστολίδου Ραχήλ με 35 ψήφους 

Η κ. Αρναούτογλου Φωτεινή με 35 ψήφους 

Ο κ. Μερετούδης Δημήτρης με 35 ψήφους 

Ο κ. Ίντος Δημήτρης με 35 ψήφους 

Ο κ. Νιζάμης Δημήτρης με 34 ψήφους 

Ο κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος με 34 ψήφους 

Ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος με 33 ψήφους  

Ο κ. Γκότσης Ηλίας με 32 ψήφους 

 

8 είναι οι εκλεγμένοι συν τον Πρόεδρο που θα είναι ο Δήμαρχος.  

Ακολουθούν τα αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ψηφιστούν από όλο το Σώμα 

του Δ.Σ. και ανήκουν στην αντιπολίτευση, είναι ο κ. Δινάκης με 12 ψήφους και ο κ. 

Χουρουζίδης με 13 ψήφους. Από τα μέλη της συμπολίτευσης τα οποία εκλέχθηκαν είναι ο 

κ. Γαλάνης, ο κ. Δήμου και ο κ. Δημητρίου.  

Προχωράμε στην εκλογή των αναπληρωματικών μελών.  

… 
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Ο κ. Γαλάνης Στέργιος με 34 ψήφους 

Ο κ. Δήμου Ιωάννης με 33 ψήφους  

Ο κ. Δημητρίου Ευστράτιος με 34 ψήφους 

Ο κ. Δινάκης Κωνσταντίνος με 30 ψήφους  

Ο κ. Χουρουζίδης Νικόλαος με 34 ψήφους. 

Η θητεία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής είναι και αυτή 2ετής και λίγη την 

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013.  

 

ΘΕΜΑ  3ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, για τη διετία 2011-2012. 

  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο, με την ίδια πάντα διαδικασία. Για την 

εκλογή τακτικών μελών ο κ. Αγοραστός Αγοραστός είναι υποψήφιος, ο κ. Βαλτσάνης 

Δημήτριος, ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος, ο κ. Δούκας Γεώργιος, η κ. Δρίγκα Χρυσούλα, ο κ. 

Θεοχάρης Μιχαήλ, ο κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος και ο κ. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος. 

Ξεκινάμε τη διαδικασία, πάλι με αλφαβητική σειρά ψηφίζουμε.  

… 

Μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας από όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εξελέγησαν: 

Ο κ. Αγοραστός Αγοραστός με 32 ψήφους 

Ο κ. Βαλτσάνης Δημήτριος με 30 ψήφους  

Ο κ. Δούκας Γεώργιος με 31 ψήφους 

Ο κ. Θεοχάρης Μιχαήλ με 29 ψήφους  

Ο κ. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος με 30 ψήφους 

Ο κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος με 30 ψήφους  

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος με 34 ψήφους και η κ. Δρίγκα Χρυσούλα με 31 ψήφους.  

 

Προχωράμε στα αναπληρωματικά μέλη για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι ο 

κ. Μοσχολιός Ζωγράφος με 12 ψήφους, η κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή με 11 ψήφους, ενώ 

από την συμπολίτευση είναι ο κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, ο κ. Μυστακίδης Παύλος, ο κ. 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης. Μπαίνουμε στην τελική φάση με μυστική ψηφοφορία 

όλων των μελών που θα αποτελέσουν τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.  

… 

Με την ψηφοφορία για τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

από τους 41 δημοτικούς συμβούλους ψήφισαν οι 40, έφυγε ο κ. Κοτρώνης Παναγιώτης με 

δική του βούληση. Βγήκαν δύο λευκά και εκλέγονται: 

Η κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή με 35 ψήφους 

Ο κ. Μοσχολιός Ζωγράφος με 34 ψήφους 

Ο κ. Μυστακίδης Παύλος με 30 ψήφους 

Ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης με 30 ψήφους 

Ο κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος με 28 ψήφους 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι 2ετής και λήγει την 

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 εκτός και αν κάποιος σοβαρός λόγος ήθελε προκύψει και 

αντικατασταθεί κάποιο μέλος από τις επιτροπές.  

Λύεται η συνεδρίαση, ευχαριστώ όλο το Σώμα και καλή χρονιά και με υγεία.  
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 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

1/2011 Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011-2012. 

  
2/2011 Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής, για τη διετία 2011-2012.  

 

3/2011 Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, για τη διετία 2011-2012. 

 

 

  

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ για την εκλογή Προέδρου,  

ο 1ος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του  

πλειοψηφίσαντος συνδυασμού  των  εκλογών  

της 7ης Νοεμβρίου 2010      : ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ για την εκλογή Αντιπροέδρου, 

Γραμματέα και Δημαρχιακής Επιτροπής, ο νέο -   

Εκλεγείς Πρόεδρος και 2ος πλειοψηφών Δημοτικός  

Σύμβουλος       : ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      : ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνστανίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυστούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 
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Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χουρουζίδης Νικόλαος 

 

Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 


