
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2013 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

 Στις Σέρρες, σήμερα την 6η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος 

ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, σε ειδική δημόσια 

συνεδρίαση, στο Διοικητήριο (Αίθουσα «Κων. Καραμανλής»), σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και μετά από την αριθμ. 1/28-12-2012 πρόσκληση του 

πλειοψηφούντος Συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, κ. Παπαβασιλείου Βασιλείου, όπως 

ανακηρύχθηκε από την απόφαση του Δικαστηρίου 43/2010. Η ανωτέρω πρόσκληση, 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, με αποκλειστικά θέματα 

ημερήσιας διάταξης, τα εξής: 

 

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών μελών. 

3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αναπληρωματικών μελών. 

 

      Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Βασίλειος Παπαβασιλείου που συνεκάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, διαπίστωσε 

ότι από σύνολο 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα 40 μέλη, δηλαδή: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Προεδρεύων) 

2. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

3. Αγοραστός Αγοραστός 

4. Αναστασιάδης Αντώνιος 

5. Αποστολίδου Ραχήλ 

6. Αραμπατζής Θεόδωρος  

7. Αρναούτογλου Φωτεινή 

8. Βαλτσάνης Δημήτριος 

9. Γαλάνης Στέργιος 

10. Γάτσιος Αθανάσιος 

11. Γκότσης Ηλίας 

12. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

13. Δημητρίου Ευστράτιος 

14. Δήμου Ιωάννης 

15. Δινάκης Κωνσταντίνος 

16. Δούκας Γεώργιος 

17. Δρίγκα Χρυσούλα 

18. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

19. Θεοχάρης Μιχαήλ 

20. Ίντος Δημήτριος 

 

 

 

         

21. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

22. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

23. Μερετούδης Δημήτριος 

24. Μηλίδης Θεόδωρος 

25. Μοσχολιός Ζωγράφος 

26. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

27. Μπόικος Αθανάσιος 

28. Μυστακίδης Παύλος 

29. Νιζάμης Δημήτριος 

30. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

31. Σούζας Ζαχαρίας 

32. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

33. Στεργίου Νικόλαος 

34. Τατούδης Παναγιώτης 

35. Φωτιάδης Στέφανος 

36. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

37. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

38. Χουρουζίδης Νικόλαος 

39. Χράπας Παντελής 

40. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

                                                                



 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

      Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   

      Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Αποστολίδου Ραχήλ, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Σώματος, για λόγους υγείας, ενώ οι κ.κ. 

Αγοραστός Αγοραστός και Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εκλογής του Προεδρείου. 

      Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα, ανέθεσε ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως στην υπάλληλο 

του Δήμου κα. Παγκάλου Γαρυφαλλιά. 

Ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδριάσεως, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική 

περίοδο από 7-1-2013 μέχρι 31-8-2014. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 7-1-2013 μέχρι 31-8-2014.

  

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για τη χρονική περίοδο από 7-1-2013 μέχρι 31-8-

2014. 

   

 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2013 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Καθίστε στις θέσεις σας για 

να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την εκλογή Προεδρείου 

του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά. Η ανατολή του 

νέου έτους 2013 όπως και κάθε τι το νέο γεννά την ελπίδα, την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Εύχομαι λοιπόν η νέα χρονιά να είναι μια χρονιά ευνοϊκή για τη χώρα μας και για την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Γνωρίζοντας όμως τις δυσκολίες και την κρισιμότητα της εποχής πιστεύω πως 

ένας είναι ο δρόμος για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα και να ‘μαστε ωφέλιμοι στον τόπο 

μας, η πολλή δουλειά και η συνεργασία. Να καλωσορίσουμε επίσης το νέο μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Διάβαση πεζών» τον κ. Μπόικο 

Αθανάσιο, σας καλωσορίζουμε, που αντικατέστησε τον συνάδελφό μας, τον κ. Κοκκόρη 

Παναγιώτη και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη μετέπειτα ζωή του.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και τέλος θα ‘θελα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες 

συναδέλφισσες του Δημοτικού Συμβουλίου, την κα. Αρναούτογλου Φωτεινή και την κα. 

Παπαδοπούλου Φωτεινή, η οποία απουσιάζει. Κύριε Δήμαρχε. 



 

 

Δ.Σ. : Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Συγγνώμη, συγγνώμη. Να καλωσορίσουμε και τη Δημοτική Σύμβουλο η οποία απουσίας 

ε πάρα πολύ καιρό και είναι κοντά μας. 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ : Σας ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Χρόνια πολλά, κούκλα μου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ : Να ‘στε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Χρόνια πολλά την κα. Αποστολίδου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ : Να ‘στε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Με τη σειρά μου να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, εύχομαι 

ολόψυχα σε όλους σας προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και το 2013 να είναι καλύτερο από 

το 2012 και να μας φέρει χαμόγελα και αισιοδοξία τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το 2013 είναι η χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια 

που ελευθερώθηκε η πόλη των Σερρών και ο σερραϊκός λαός και ο Δήμος Σερρών θα τιμήσει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. 

Βέβαια να πούμε ότι την Τετάρτη γίνεται η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων με μια εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό κτίριο του ΟΡΦΕΑ στις 8:30 η ώρα, ενώ στις 6:30, 

προηγουμένως στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη θα υπάρξει μια έκθεση φωτογραφιών, 

φωτογραφίας με θέμα τους Βαλκανικούς Πολέμους. Λοιπόν και πάλι εύχομαι για όλους σας ό,τι 

το καλύτερο, καλωσορίζω κι εγώ τον συνάδελφο τον νέο, τον κ. Μπόικο Αθανάσιο και του 

εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του, όπως επίσης εύχομαι υγεία και δύναμη στην κα. Ραχήλ 

Αποστολίδου, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες κυρία, κυρίες Αρναούτογλου Φωτεινή και 

Παπαδοπούλου Φωτεινή και καλή χρονιά. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 7-

1-2013 μέχρι 31-8-2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Λοιπόν, η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ειδική 

συνεδρίαση με αποκλειστικά, αποκλειστικό θέμα την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, δηλαδή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα καθώς επίσης και των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των 

άρθρων 74, 64 και 250 του Νόμου 3852/2010 και την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του Νόμου 

3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ξέρουμε, κυρίες 

και κύριοι, για να λειτουργήσει θα πρέπει να συγκροτηθεί σε Σώμα με την εκλογή όλων των 

μελών του Προεδρείου. Δυο λόγια επί της διαδικασίας και επί της ψηφοφορίας. Ειδικά για τη 

δημοτική περίοδο 2013-2014 η θητεία των μελών του Προεδρείου λήγει την 31η Αυγούστου του 

2014. Προεδρεύων της σημερινής συνεδρίασης θα είμαι εγώ, αναθέτω καθήκοντα ειδικού 

γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στην υπάλληλο του Δήμου μας, την κα. 

Παγκάλου Φιλιώ, που όλοι γνωρίζετε ως Γραμματέα Συλλογικών Οργάνων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγουν ξεχωριστά για κάθε αξίωμα τα μέλη 

του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία, έτσι; Η ψηφοφορία μας λοιπόν θα είναι μυστική όπως 

και την προηγούμενη φορά πριν δυο χρόνια. Το Συμβούλιο εκλέγει σε δυο διακριτές φάσεις τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη της μείζονος 

αντιπολίτευσης και τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το σύνολο των παρατάξεων 

της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Λοιπόν, προχωράμε έχοντας…θέλω, θέλουμε έξι ψηφολέκτες 

εθελοντές, ας πούμε δυο από κάθε παράταξη, απ’ ό,τι…ο κ. Δήμου... 

Δ.Σ. : Ο κ. Χατζημαργαρίτης. 



 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Χατζημαργαρίτης, η κα. Ηλιοπούλου Σταλακτή…Κύριε…κάποιος από 

σας, κ. Κατιρτζόγλου, ένα…ένα χέρι βοηθείας. Ο κ. Κατιρτζόγλου… 

Δ.Σ. : Ο κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Και ο κ. Καλαϊτζίδης. Ακόμη έναν. Μήπως θέλει η κα. Σαραντίδου; Όχι; Δεν 

θέλω, τον κύριο…και πρώτη φορά να τον βάλουμε ψηφολέκτη; Όχι δεν, είναι και αρχηγός 

παράταξης. Και ο κ. Μερετούδης. Λοιπόν, θα παρακαλούσα οι ψηφολέκτες να μπούνε στις 

κάλπες μπροστά και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Λοιπόν και ξεκινάμε καλώντας ονομαστικά τους 

Συμβούλους της πλειοψηφίας να ψηφίσουν…να ψηφίσουν έναν υποψήφιο για το αξίωμα του 

Προέδρου. Ταυτόχρονα ονομαστικά οι Σύμβουλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης…Λοιπόν, 

έναν υποψήφιο, οι προτάσεις θα γίνουν από τις παρατάξεις, έτσι; Εγώ απλώς λέω τη διαδικασία. 

Ταυτόχρονα ονομαστικά οι Σύμβουλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ψηφίσουν έναν 

υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου και ταυτόχρονα, γι’ αυτό λέω τρεις κάλπες βάλαμε 

για να γίνονται ταυτόχρονα οι διαδικασίες. Και ταυτόχρονα ονομαστικά το σύνολο των 

παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης να ψηφίσουν έναν υποψήφιο για το αξίωμα του 

Γραμματέα. Τώρα, υπάρχουν αυτοπροτάσεις εδώ πέρα και εφόσον έχουν συμφωνήσει οι 

συνδυασμοί, έτσι δεν είναι; Τουλάχιστον από την παράταξη της συμπολίτευσης ο προτεινόμενος 

ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είμαι εγώ. Από σας ο κ. Δινάκης… 

Δ.Σ. : Πρέπει να τον προτείνουμε, λάθος κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Θα ψηφίσουν, κ. Αναστασιάδη. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ προτείνετε εσείς 

στο Σώμα τον υποψήφιο Πρόεδρο της παράταξης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προτείνουμε ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Παπαβασιλείου 

Βασίλη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Από την παράταξή σας, κ. Μηλίδη, είναι ο κ. Δινάκης… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : …προτείνω υποψήφιο Αντιπρόεδρο από την παράταξή μας τον κ. Δινάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ωραία, ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Τον κ. Χουρουζίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τον κ. Χουρουζίδη. Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Για Γραμματέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Για Γραμματέα, ναι. Ωραία. Λοιπόν. 

Δ.Σ. : …διαδικασία ψηφοφορίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να σημειώσω επίσης ότι οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο κ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος και ο κ. Αγοραστός συμμετέχουν στη δεύτερη φάση της ψηφοφορίας. 

Σε αυτήν την πρώτη φάση που ψηφίζουν οι παρατάξεις δεν συμμετέχετε. Μπορεί να ξεκινήσει η 

διαδικασία. Η Γραμματέας είναι στη θέση της…να ξεκινήσει τη διαδικασία με τα ψηφοδέλτια, 

σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Ονομαστική ψηφοφορία, έτσι; Να 

περάσουνε οι ψηφολέκτες στις κάλπες και ονομαστικά, Γραμματέα, θα φωνάζεις ένα-ένα τα 

ονόματα...Πρέπει να ψηφίσουμε. Βεβαίως, υποχρεωτικά, ψηφοφορία. Εκεί τα έχει τα 

ψηφοδέλτια, έναν-έναν θα τον φωνάζει, ξέρετε την αλφαβητική σειρά ο καθένας, θα σας 

φωνάζει και θα παίρνετε το ψηφοδέλτιο και θα ψηφίζετε…Λοιπόν, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, να ξεκινήσω να φωνάζω ονόματα; Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα. Για τον 

υποψήφιο Πρόεδρο. Τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα;...Όχι, όχι, όχι, Παντελή…Όχι, θα 

γίνει…Λοιπόν, λίγη ησυχία σας παρακαλώ…Οι ψηφολέκτες θα σηκώνονται και θα μαζεύουν τα 

ψηφοδέλτια; Λοιπόν, έχετε ψηφοδέλτια όμως;…Μοιράστε τα ψηφοδέλτια. Μοιράστε τα 

ψηφοδέλτια. Και πώς…και πώς θα πηγαίνουν στο παραβάν; Για σας παρακαλώ. Η ψηφοφορία 

είναι μυστική, σας παρακαλώ πολύ. Μην κάνετε παρεμβάσεις, διότι πραγματικά παρακωλύετε 

το έργο. Σεβαστείτε τη διαδικασία και ακολουθήστε όπως ακριβώς, ένας-ένας και θα μπαίνετε 

υποχρεωτικά στο παραβάν για να ψηφίσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία. Λίγη ησυχία…Η 

κα. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα. Θα παρακαλούσα τη Γραμματεία να φέρει το ψηφοδέλτιο 

της κας. Αποστολίδου Ραχήλ για να μην την ταλαιπωρήσουμε εδώ μπροστά της και ακολουθεί ο 



 

 

κ. Αραμπατζής Θεόδωρος, η κα. Αρναούτογλου Φωτεινή με τη σειρά την οποία…Η κα. 

Αγιαννίδου ψήφισε; Η κα. Αγιαννίδου ψήφισε, εντάξει; Η κα. Αποστολίδου Ραχήλ. 

Δ.Σ. : Ψήφισε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Αραμπατζής;…Συγγνώμη, Γιάννη…Η κα. Αρναούτογλου Φωτεινή; Ο 

κ. Βαλτσάνης, ο κ. Γαλάνης και ο κ. Γρηγοριάδης…Εννοείται ότι μπαίνει σταυρός μπροστά 

στον υποψήφιο, έτσι;…Κύριε Γρηγοριάδη. Δημητρίου, Δήμου, Δούκας…Όχι, όχι, όχι. Να 

φωνάζω και από επόμενη λίστα;…Ωραία. Θεοχάρης, Καλαϊτζίδης, Μερετούδης…Η κα. 

Μπιτζίδου να ετοιμάζεται, ο κ. Μυστακίδης και ο κ. Νιζάμης…Παπαδοπούλου Φωτεινή, 

Σούζας, Σταυρόπουλος...Ο κ. Σταυρόπουλος ψήφισε; Ο κ. Στεργίου, ο κ. Χασαπίδης, ο κ. 

Χατζημαργαρίτης και ο κ. Χράπας…Για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Ο κ. Γκότσης Ηλίας, ο κ. Δινάκης Κωνσταντίνος, ο κ. Ίντος Δημήτριος, ο κ. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος...Κύριε Γκότση, ψηφίσατε; Φώναξα, Γκότσης, Δινάκης, Ίντος. 

Κατιρτζόγλου Βασίλης. Μηλίδης Θεόδωρος, Μοσχολιός Ζωγράφος και Τατούδης 

Παναγιώτης…Η πρώτη κάλπη, εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία, μπορεί να ανοίξει και να 

γίνει καταμέτρηση. Στην πρώτη κάλπη…κ. Χατζημαργαρίτη, κ. Καλαϊτζίδη, ανοίξτε την κάλπη 

και κάντε την καταμέτρηση ψηφοδελτίων και σταυρών και φέρτε το γραμμένο σε ένα χαρτί στο 

Προεδρείο ή στη Γραμματεία. Κύριε Τατούδη…ωραία. Και πάμε στο επόμενο ψηφοδέλτιο για 

την εκλογή υποψηφίου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου. Στην τρίτη κάλπη λοιπόν. Ο κ. 

Γάτσιος Αθανάσιος. Ο κ. Γάτσιος, η κα. Δρίγκα, η κα. Ηλιοπούλου…ψηφίσατε;…Ωραία. Η κα. 

Σαραντίδου, ο κ. Μπόικος; Ο κ. Φωτιάδης ψήφισε, ο κ. Χουρουζίδης ψήφισε, ο κ. Χρυσανθίδης 

ψήφισε…Γυρίστε την ανάποδα…Οι ψηφολέκτες μόλις συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα να τα 

φέρνουνε στο Προεδρείο. Λίγη ησυχία σας παρακαλώ…Η κα. Γραμματέας…Λοιπόν, ο 

προτεινόμενος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου... 

Δ.Σ. : Ησυχία… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …από τη συμπολίτευση ψηφισθείς έλαβε 22 ψήφους και ένα λευκό. Ο 

προτεινόμενος Αντιπρόεδρος από την αξιωματική αντιπολίτευση έλαβε 6 ψήφους και ένα λευκό. 

Ο προτεινόμενος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε, ο κ. Χουρουζίδης, 6 ψήφους 

και δυο λευκά…Για την εκλογή Προέδρου. Λοιπόν, πάλι με αλφαβητική σειρά και θα ξεκινήσω 

από τον κ. Αναστασιάδη, ο κ. Αγοραστός πού βρίσκεται; Φωνάξτε τον λίγο, σας 

παρακαλώ…Ναι. Εκλογή Προέδρου από όλο το Σώμα...Καθίστε εδώ πέρα. 

Δ.Σ. : Από όλο το Σώμα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Αγοραστός ψήφισε; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Αγοραστέ. Η κα. Αγιαννίδου να ετοιμάζεται, η κυρία…Θα 

παρακαλούσα το ψηφοδέλτιο της κας. Αποστολίδου και του κ. Αραμπατζή για να μην τους 

ταλαιπωρούμε. Κυρία Αγιαννίδου, πάτε να πάρετε ψηφοδέλτιο… 

Δ.Σ. : …εκεί τον Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Λοιπόν, η κα. Αγιαννίδου ψήφισε; 

Δ.Σ. : Ψηφίζει τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Η κα. Αποστολίδου ψήφισε; Ο κ. Αραμπατζής;…Φωτεινή, ψήφισε; Ο κ. 

Βαλτσάνης;… 

Δ.Σ. : Γαλάνης, Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Γαλάνης, Γάτσιος, Γρηγοριάδης…Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ…Ο 

κ. Γαλάνης, ο κ. Γρηγοριάδης, ο κ. Γάτσιος και ο κ. Γκότσης. Να ετοιμάζονται ο κ. Δημητρίου, 

Δήμου, Δούκας, Δινάκης και Δρίγκα. 

Δ.Σ. : Χρήστο. 

Δ.Σ. : Βασίλη, όποτε τελειώνουν αυτοί…Βέβαια, βέβαια, βέβαια, έτσι προβλέπεται από τη 

διαδικασία. 

Δ.Σ. : Δημητρίου. 



 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δημητρίου, Δήμου, Δούκας ψηφίσανε; Λοιπόν, ο κ. Ίντος. Η κα. 

Ηλιοπούλου, συγγνώμη, προηγείται του κ. Ίντου, η κα. Ηλιοπούλου. Ο κ. Ίντος και ο κ. 

Θεοχάρης…Να ετοιμάζονται ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Καλαϊτζίδης...Ο κύριος…ορίστε. Και 

σταυρό. Είτε σταυρό, είτε όχι, το ίδιο πράγμα είναι…Αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Είτε έχει, είτε 

δεν έχει σταυρό το ίδιο πράγμα είναι…Ο κ. Μηλίδης. Ψηφίζει. Ο κ. Μπόικος; Ο κ. Μοσχολιός; 

Εντάξει, θα πάμε…Ο κ. Μερετούδης; Η κα. Μπιτζίδου και ο κ. Μυστακίδης…Ο κ. 

Νιζάμης…Λοιπόν…σίγμα, ο κ. Σούζας. Η κα. Παπαδοπούλου δεν είναι εδώ φυσικά. Ο κ. 

Νιζάμης ψήφισε, ο κ. Σούζας. Ο κ. Σταυρόπουλος, ο κ. Στεργίου και η κα. Σαραντίδου…Ο κ. 

Τατούδης; Ο κ. Φωτιάδης; Και να ετοιμάζονται οι κύριοι Χασαπίδης, Χατζημαργαρίτης, 

Χράπας, Χουρουζίδης, Χρυσανθίδης…Ναι, ναι…Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την εκλογή 

Προέδρου;...Ανοίξτε την κάλπη και κάντε την καταμέτρηση. Ωραία…Λοιπόν, συνεχίζουμε την 

εκλογική διαδικασία για την…σας παρακαλώ όμως περάστε μέσα. Κύριε Χράπα, παράκληση, 

πες στους συναδέλφους να περάσουν όλοι μέσα και ξεκινάμε… Συνεχίζουμε την εκλογική 

διαδικασία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η κα. Αγιαννίδου. Για την…για… ψηφίζουμε όλο το Σώμα 

για Αντιπρόεδρο, έτσι; Η κα. Αγιαννίδου, η κα. Αποστολίδου, ο κ. Αραμπατζής. Θα 

παρακαλούσα από τη Γραμματεία ένα άτομο να φέρει ψηφοδέλτιο στον κ. Αραμπατζή, να μην 

τον ταλαιπωρούμε. Ναι… Λοιπόν, η κα. Αγιαννίδου, η κα. Αποστολίδου, ο κ. Αραμπατζής, 

Αρναούτογλου, ελάτε πάρτε το ψηφοδέλτιο του κ. Αραμπατζή. Από τη Γραμματεία ένα άτομο 

να πάρει το ψηφοδέλτιο του κ. Αραμπατζή. Το ψηφοδέλτιο του κ. Αραμπατζή στην κάλπη 

Αντιπροέδρου. Για τον Αντιπρόεδρο είναι η ψηφοφορία, έτσι; Και να σβηστεί από τη λίστα. 

Αρναούτογλου Φωτεινή ψήφισε, ωραία και πάμε Βαλτσάνης Δημήτριος, Γαλάνης, Γρηγοριάδης, 

Γκότσης και Γάτσιος. Τον Αντιπρόεδρο είπαμε, ψηφίζουμε για Αντιπρόεδρο. Ορίστε. Και ο κ. 

Αναστασιάδης και ο κ. Αγοραστός. Είστε στη λίστα; Στη δεύτερη φάση ψηφίζετε, κ. 

Αγοραστέ… Ορίστε…Ο κ. Δημητρίου, ο κ. Δήμου, ο κ. Δούκας και η κα. Δρίγκα και ο κ. 

Δινάκης. Κυρία Ηλιοπούλου, να ψηφίσετε, ναι. Κύριε Θεοχάρη, ετοιμάζεστε. Ο κ. Ίντος να 

ετοιμάζεται… Επαλήθευση, κάντε και μια επαλήθευση…Λοιπόν, προχωράμε με τους κυρίους 

Καλαϊτζίδης… 

Δ.Σ. : Πρόεδρε!...ένα άκυρο και… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …λευκά, μέτρα τα ακριβώς πόσα είναι…Λοιπόν όχι, μετά, μετά, μετά να… 

ψηφίζουμε για Αντιπρόεδρο, συνεχίζουμε την ψηφοφορία του Αντιπροέδρου. Λοιπόν…ο κ. 

Μπόικος, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μοσχολιός. Μπόικος, Μηλίδης, Μοσχολιός. Να ετοιμάζονται 

Μερετούδης, Μπιτζίδου, Μυστακίδης και Νιζάμης. 

Δ.Σ. : Μπορώ να ζητήσω…; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Με μια απλή εξουσιοδότηση…Παπαδοπούλου, Σούζας, Σταυρόπουλος, 

Στεργίου. Σούζας, Σταυρόπουλος, Στεργίου. Και η κα. Σαραντίδου. Και ο κ. Τατούδης…Λοιπόν, 

φτάσαμε στον κ. Τατούδη. Ο κ. Φωτιάδης και οι κύριοι Χασαπίδης, Χατζημαργαρίτης, Χράπας, 

Χουρουζίδης και Χρυσανθίδης…Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την 

ψηφοφορία του Γραμματέα; Οκέι, λοιπόν, η κα. Αγιαννίδου, η κα. Αποστολίδου, ο κύριος…ναι. 

Στον κ. Αραμπατζή παρακαλώ ένα ψηφοδέλτιο…Έφυγε σίγουρα;…Η κα. Αρναούτογλου 

Φωτεινή…Ο κ. Βαλτσάνης. Να ετοιμάζονται ο κ. Γαλάνης, ο κ. Γρηγοριάδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. 

Γάτσιος. Ορίστε…Θα το φωνάξω. Ο κ. Αγοραστός, ο κ. Αναστασιάδης. Συγγνώμη, κ. 

Αναστασιάδη…Ε, ναι εντάξει. 

Δ.Σ. : Εντάξει, γιατί στην… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Η κα. Δρίγκα, ο κ. Δινάκης, ο κ. Δημητρίου, ο κ. Δήμου και ο κ. Δούκας να 

ετοιμάζονται…Η κα. Ηλιοπούλου, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Ίντος, ο κ. Κατιρτζόγλου. Ορίστε. Ο κ. 

Δημητρίου. Φώναξα, προ πολλού τον φώναξα τον κ. Δημητρίου αλλά…Κύριε Καλαϊτζίδη, 

ψηφίσατε; Ο κ. Μηλίδης; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μοσχολιός, ο κ. Μπόικος, ο κ. Μερετούδης, η κα. 

Μπιτζίδου και ο κ. Μυστακίδης…Ο κ. Νιζάμης…Η κα. Σαραντίδου; Ο κ. Σούζας, ο κ. 

Σταυρόπουλος και ο κ. Στεργίου. Ο κ. Τατούδης. Κύριε Δήμαρχε. Και μένουνε ο κ. Φωτιάδης, ο 

κ. Χασαπίδης, Χατζημαργαρίτης, Χράπας, ο κ. Χουρουζίδης και ο κ. Χρυσανθίδης…Ναι, ναι. Ο 



 

 

κ. Δινάκης λοιπόν… Λοιπόν, να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα…Μισό, μισό. Σταλακτή, σε 

παρακαλώ παρέδωσέ τα στη Γραμματεία για να τα βάλει στο φάκελο όπως είναι…Ναι, θα γίνει 

ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και μπαίνουμε. Εντάξει. Εντάξει…Είμαστε έτοιμοι; Λοιπόν, κατά την 

εκλογική διαδικασία εκλογής Προεδρείου, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. 

Παπαβασιλείου Βασίλειος, ο υποφαινόμενος, έλαβε επί συνόλου 40 ψηφισάντων 29 ψήφους, 9 

λευκά και 2 άκυρα. Ως Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δινάκης Κωνσταντίνος 

επί συνόλου 40 ψηφισάντων έλαβε 32 ψήφους, 2 άκυρα και 6 λευκά και ως Γραμματέας, ο 

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Χουρουζίδης, επί συνόλου 39 ψηφισάντων έλαβε 

33 ψήφους, 3 άκυρα και 3 λευκά. Θερμά συγχαρητήρια και στον Αντιπρόεδρο και στον 

Γραμματέα και σε όλους εσάς. Λοιπόν, ο κ. Μηλίδης μου ζήτησε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. 

Ωραία, βεβαίως, πέντε λεπτά διάλειμμα για να προχωρήσουμε στην επόμενη διαδικασία… 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

για τη χρονική περίοδο από 7-1-2013 μέχρι 31-8-2014. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πού είναι οι 

υπόλοιποι; Ας περάσουν μέσα…Λοιπόν συνεχίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη διαδικασία. 

Το ήδη εκλεγμένο λοιπόν Προεδρείο διενεργεί τη διαδικασία εκλογής των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών τόσο της Οικονομικής Επιτροπής, όσο και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. Δυο-τρία πραγματάκια θα πω διαδικαστικά που είναι χρήσιμα. Έχουμε λοιπόν την εκλογή 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Οικονομική Επιτροπή, θα εκλέξουνε στο σύνολο 

και μιλώ αυτή τη στιγμή για την Οικονομική Επιτροπή οκτώ τακτικά μέλη, πέντε από την 

πλειοψηφία, τρία από το σύνολο της αντιπολίτευσης και πέντε αναπληρωματικά εκ των οποίων 

τρία από την πλειοψηφία και δυο από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η ψηφοφορία φυσικά κι 

εδώ είναι μυστική και σ’ αυτή λοιπόν την ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δυο 

διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η εκλογή υποψηφίων τριών τακτικών μελών για την 

Οικονομική Επιτροπή και δυο αναπληρωματικών μελών από το σύνολο της αντιπολίτευσης. 

Δηλαδή, όλο το σύνολο της αντιπολίτευσης θα εκλέξει τρία τακτικά μέλη και στη συνέχεια δυο 

αναπληρωματικά. Ξεκινάμε με την πρώτη φάση της διαδικασίας και μετά στη δεύτερη φάση θα 

έχουμε την εκλογή των, εφόσον φέρει τα αποτελέσματα, μας φέρουν τα αποτελέσματα οι 

ψηφολέκτες θα μπουν σε κοινό ψηφοδέλτιο για να ψηφιστούν, δεύτερη ψηφοφορία δηλαδή, 

οκτώ τακτικά μέλη και πέντε αναπληρωματικά, οι οποίοι θα ψηφιστούν φυσικά από το σύνολο 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ξεκινάμε με την πρώτη φάση για να μη μπερδευόμαστε. 

Λοιπόν, τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα. 

Δ.Σ. : Σταυρούς βάζουμε τρεις; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταυρούς μέχρι τρεις για τακτικά. Ναι. Λοιπόν, η αντιπολίτευση μόνο ψηφίζει 

και ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, ο κ. Γάτσιος, ο κ. Γκότσης, ο κ. Δινάκης, η κα. Δρίγκα. 

Υποψήφιοι… 

Δ.Σ. : Δεν τους είπατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς θα τους επιλέξετε ως αντιπολίτευση τους υποψηφίους. Είναι μυστική η 

ψηφοφορία και μεταξύ σας… 

Δ.Σ. : …συνεδριάζει η… 

Δ.Σ. : Ναι, εννοείται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, εννοείται…Θα σου δώσω μια… 

Δ.Σ. : Από την αντιπολίτευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, θυμάστε πολύ καλά ότι θα πρέπει οι επικεφαλής 

των παρατάξεων να βρεθείτε και να κάνετε τους υποψηφίους σας. 



 

Δ.Σ. : Συνεννοηθείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεννοηθείτε μεταξύ σας…Ουδέν πρόβλημα, περάστε, συνεδριάστε και 

ελάτε…Δεν πειράζει…Για να διευκολύνετε τη διαδικασία, κύριοι συνάδελφοι και 

αναπληρωματικά, έτσι; Τρία τακτικά, δυο αναπληρωματικά…Ναι, έτοιμα είναι…Κύριε 

Φωτιάδη…Πάλι πρέπει να είναι μυστική. 

Δ.Σ. : Μυστική… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …θα μας κάνει ένσταση…στον αέρα. Γι’ αυτόν το λόγο…δεν έχω 

προσωπικό…Το δυνατόν γρηγορότερα. Λοιπόν...Λοιπόν, υπάρχουν δυο κάλπες και τακτικά και 

αναπληρωματικά. Για την Οικονομική Επιτροπή και μόνον, έτσι; Μη μπερδευτούμε…Δυο 

λεπτά ζητάει η Γραμματεία για να εκτυπώσει και τα αναπληρωματικά της Οικονομικής. Οπότε, 

οπότε ψηφίζουμε τα τακτικά. Μόνο τακτικά λοιπόν, έτσι; Το διευκρινίζω, για Οικονομική 

Επιτροπή. Ο κ. Γάτσιος, ο κ. Γκότσης, ο κ. Δινάκης, η κα. Δρίγκα, η κα. Ηλιοπούλου, ο κ. Ίντος, 

ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Μπόικος, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μοσχολιός, η κα. Σαραντίδου, ο κ. 

Τατούδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Χουρουζίδης και ο κ. Χρυσανθίδης...Ποια;…Τα ξέρει η 

αντιπολίτευση, εμένα μη με ρωτάς. Εκεί, στους επικεφαλής της αντιπολίτευσης θα το 

ρωτήσεις…Ποιος έμεινε; Ο κύριος; Ο κ. Χουρουζίδης; Ναι, ανοίξτε την…Είναι έτοιμη η 

Γραμματεία για τα αναπληρωματικά μέλη; Ορίστε. Σε λίγο…Μπορούμε να ξεκινήσουμε για τα 

αναπληρωματικά; Λοιπόν, όλη η αντιπολίτευση για τα αναπληρωματικά, δυο, δυο σταυρούς -

έτσι;- για τα αναπληρωματικά. Λοιπόν, να προσέλθουν ο κ. Γάτσιος, ο κ. Γκότσης, ο κ. Δινάκης, 

η κα. Δρίγκα, η κα. Ηλιοπούλου, ο κ. Ίντος, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Μπόικος, ο κ. Μηλίδης, όλη 

η αντιπολίτευση να ψηφίσει τα δυο αναπληρωματικά της Οικονομικής…Λοιπόν, όχι μην τα 

αφήσεις σε μένα, στη Γραμματεία. Λοιπόν, ανακοινώνω τα τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής από την αντιπολίτευση, έτσι; Είναι ο κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος με 12 ψήφους, ο κ. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος με 12 ψήφους και ο κ. Γκότσης Ηλίας με 11 ψήφους και ένα ψήφο η 

κυρία, μία ψήφο η κα. Σαραντίδου και 3 λευκά. Άρα λοιπόν τα τρία τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής που προέρχονται από την, που προτείνονται και ψηφίστηκαν από την 

αντιπολίτευση είναι ο κ. Γκότσης Ηλίας, ο κ. Κατιρτζόγλου και ο κ. Χρυσανθίδης. Τα 

αναπληρωματικά μέλη πάλι από την αντιπολίτευση είναι ο κ. Γάτσιος με 13 ψήφους και ο κ. 

Ίντος με 12 ψήφους, έχει και 2 λευκά. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα δυο αναπληρωματικά από την 

αντιπολίτευση. Λοιπόν και προχωρώντας στη δεύτερη φάση για την εκλογή των υποψηφίων από 

τη συμπολίτευση να, θέλω τις αυτοπροτάσεις από τη συμπολίτευση. Να σηκώσουν χέρι ποιοι... 

Δ.Σ. : Τακτικά μέλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για τακτικά μέλη φυσικά. Πρώτα τακτικά και μετά αναπληρωματικά. Λοιπόν, 

για τακτικά μέλη, ο κ. Χράπας, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Μερετούδης, η κα. Αρναούτογλου και ο κ. 

Χασαπίδης. Λοιπόν, αναπληρωματικά μέλη, ο κ. Δημητρίου, ο κ. Δήμου και ο κ. 

Χατζημαργαρίτης. Λοιπόν και ξεκινάμε... 

Δ.Σ. : …ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε ένα λεπτάκι τη διαδικασία που θα ψηφίσει όλο το Σώμα. Οκτώ σταυρούς για 

τα τακτικά και θα ακολουθήσει η διαδικασία για τα τρία αναπληρωματικά από όλο το Σώμα. 

Ορίστε… Θα παρακαλούσα το Σώμα το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο και ξεκινάμε την ψηφοφορία 

για τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σταυροί οκτώ, έτσι; Πέντε ναι, έως οκτώ. 

Εντάξει; 

Δ.Σ. : Πέντε της αντιπολίτευσης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέντε συν τρεις, ακριβώς. Έτοιμα, ξεκινάμε. Λοιπόν…λοιπόν, η κα. Αγιαννίδου, 

ο κ. Αγοραστός, ο κ. Αναστασιάδης, η κα. Αποστολίδου ψηφίζουν. Όλο τα άλφα, ένα 

ψηφοδέλτιο στον κ. Αραμπατζή και η κα. Αρναούτογλου Φωτεινή. Όλο το άλφα. Κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω εάν κάτι δεν ανέφερα, αλλά επειδή μου το αναφέρει ο κ. Γαλάνης 

το ξαναλέω, εάν από τη συμπολίτευση κάποιος συνάδελφος δεν ψηφίσει τους τρεις της 

μειοψηφίας… 

Δ.Σ. : Ή και το ανάποδο. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή και το ανάποδο, το ανάποδο δεν νομίζω αλλά τέλος πάντων, κινδυνεύει να μη 

σχηματιστεί και να χρειαστεί κι άλλη ψηφοφορία μετά, έτσι; Θέλει την απόλυτη πλειοψηφία, 

δηλαδή τουλάχιστον 21 μέλη, τουλάχιστον 21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να 

ψηφίσουν την οκτάδα, έτσι; Για να το ξεκαθαρίσω, μην έχουμε επαναληπτικές ψηφοφορίες. 

Ψηφίστε τους όλους και…όλοι με όλους. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία, οπότε νομίζω ότι 

είναι…και ο νόμος το λέει…Λοιπόν, είναι στο ψηφοδέλτιο γραμμένοι, πέντε από τη 

συμπολίτευση και τρεις. Αυτοί οι οκτώ είναι, ναι. Ο κ. Βαλτσάνης, ο κ. Γαλάνης, ο κ. Γάτσιος, ο 

κ. Γκότσης και ο κ. Γρηγοριάδης να πάνε στην κάλπη για να ψηφίσουν. Ο κύριος...Ο κ. 

Δημητρίου, ο κ. Δήμου, ο κ. Δινάκης, ο κ. Δούκας και η κα. Δρίγκα. Να σηκωθούν να 

ψηφίσουν. Η κα. Ηλιοπούλου, ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Ίντος. Ο κ. Καλαϊτζίδης, ο κ. Κατιρτζόγλου. 

Ο κ. Μερετούδης, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μοσχολιός, η κα. Μπιτζίδου, ο κ. Μπόικος και ο κ. 

Μυστακίδης…Ο κ. Νιζάμης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Σούζας, ο κ. Σταυρόπουλος, ο κ. Στεργίου, 

ο κ. Τατούδης…Εάν…οι δυο συνάδελφοι ψηφολέκτες μπορούν να βρίσκονται στη δεύτερη 

κάλπη για τα αναπληρωματικά, να ξεκινήσει η διαδικασία…Αγιαννίδου, Αγοραστός, 

Αναστασιάδης, Αποστολίδου, Αραμπατζής, ένα ψηφοδέλτιο στον κ. Αραμπατζή. Για τα 

αναπληρωματικά μέλη ψηφίζουμε, έτσι;...Σας παρακαλώ δυο ψηφολέκτες ακόμη για να 

βοηθήσουμε τη δεύτερη ψηφοφορία των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Βαλτσάνης, για τους αναπληρωματικούς της Οικονομικής. Γαλάνης, Γάτσιος, Γκότσης, 

Γρηγοριάδης. Παναγιώτη, πήγαινε να ψηφίσεις αναπληρωματικούς. Σου φέραν ψηφοδέλτιο, 

Θόδωρε; Εντάξει; Για τους αναπληρωματικούς; Οκέι…Όχι, αναπληρωματικοί Οικονομικής. 

Από όλο το Σώμα. Δημητρίου, Δήμου, Δινάκης, Δούκας, Δρίγκα…Η κα. Ηλιοπούλου ψήφισε; 

Ηλιοπούλου, Θεοχάρης, Ίντος, Καλαϊτζίδης, Κατιρτζόγλου, να ψηφίσουν για τα 

αναπληρωματικά της Οικονομικής. Πού είναι, ρε παιδιά, η…; Κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, 

σηκωθείτε να ψηφίσετε να τελειώνουμε. Τα αναπληρωματικά ψηφίζουμε. Μερετούδης, 

Μηλίδης, Μοσχολιός, Μπιτζίδου, Μπόικος, Μυστακίδης, Νιζάμης…Ε βέβαια, τώρα θα…Τι 

είναι αυτό;...Έλα…Έλα, Μαργαρίτη, εκεί που ψηφίζουν…Μην παίζετε, ρε παιδιά, λίγο σας 

παρακαλώ, να τελειώνουμε…Ποιος είναι, ποιος δεν ψήφισε τώρα από τα αναπληρωματικά; 

Υπάρχει κάποιος που δεν ψήφισε τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής;…η Γραμματεία. 

Υπάρχει κάποιος που δεν ψήφισε αναπληρωματικά;…Ετοιμάζονται και τα ψηφοδέλτια της 

ποιότητας ζωής;...Με τον κ. Μηλίδη, τον κύριο, τους επικεφαλής των παρατάξεων της 

αντιπολίτευσης…Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανακοινώνω τα αποτελέσματα εκλογής τακτικών 

μελών Οικονομικής Επιτροπής. Πρώτα θα ανακοινώσω τα τακτικά μέλη. Εκλέγονται και οι 

οκτώ, η κα. Αρναούτογλου Φωτεινή με 29 ψήφους, ο κ. Μερετούδης με 30, ο κ. Νιζάμης με 33, 

ο κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος με 28, ο κ. Χράπας Παντελής με 24, ο κ. Γκότσης Ηλίας με 30, ο 

κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος με 32 και ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος με 26…Λοιπόν…Στη  

Γραμματεία, ναι. Λοιπόν, τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται όλα 

φυσικά με την εξής σταυροδοσία, 1 λευκό ψηφοδέλτιο υπάρχει, ο κ. Δημητρίου 32, ο κ. Δήμου 

23, ο κ. Χατζημαργαρίτης 32, ο κ. Γάτσιος 34 και ο κ. Ίντος 36. Επί συνόλου 37 ψηφισάντων, 

έτσι; Λοιπόν, εδώ κλείνοντας και οριστικοποιώντας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής έχει οριστεί ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από τον κ. 

Δήμαρχο όπως προβλέπει η διαδικασία, έχει οριστεί ο κ. Γαλάνης.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 3/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής για τη χρονική περίοδο από 7-1-2013 μέχρι 31-8-2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην εκλογή τριών 

τακτικών, τριών τακτικών και δυο αναπληρωματικών από το σύνολο της αντιπολίτευσης για την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υποψήφιοι τρεις τακτικοί και δυο αναπληρωματικοί για την 



 

Ποιότητα Ζωής από την αντιπολίτευση…Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία; Λοιπόν…Ναι. Ο κ. 

Γάτσιος, ο κ. Γκότσης, ο κ. Δινάκης, η κα. Δρίγκα, η κα. Ηλιοπούλου, ο κ. Ίντος. Ο κ. 

Κατιρτζόγλου, ο κ. Μπόικος, ο κ. Μηλίδης, μιλάμε για τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής…Υποψήφιοι, ναι. Υποψήφια τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από την 

αντιπολίτευση και μόνο. Τρεις ψήφοι. Μέχρι τρεις ψήφους...Ο κ. Μοσχολιός, η κα. Σαραντίδου, 

ο κ. Τατούδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Χουρουζίδης Νικόλαος και ο κ. Χρυσανθίδης...Μπορούμε να 

συνεχίσουμε για τα αναπληρωματικά, για τα υποψήφια αναπληρωματικά; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πώς μπορούμε, αν δεν πάρω οκέι από κει;...Γραμματέας, η κα. Παγκάλου; Για 

τα υποψήφια αναπληρωματικά μέλη της Ποιότητας Ζωής μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία 

ψηφοφορίας; Λοιπόν, ο κ. Γάτσιος, ο κ. Γκότσης. Τα τακτικά ολοκληρώθηκε από την 

αντιπολίτευση…Ψηφίσατε και για τα υποψήφια αναπληρωματικά από την αντιπολίτευση; Τα 

προτεινόμενα; Ολοκληρώστε και εκείνη τη διαδικασία…Για να ακούσω και τις αυτοπροτάσεις 

για τα υποψήφια τακτικά μέλη της Ποιότητας Ζωής από τη συμπολίτευση. Ο κ. Δούκας, ο κ. 

Καλαϊτζίδης, ο κ. Θεοχάρης… 

Δ.Σ. : Ο κ. Χράπας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χράπας και ο κ. Σταυρόπουλος. Και τα αναπληρωματικά είναι η κα. 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, η κα. Μπιτζίδου Σοφία και ο κ. Σούζας Ζαχαρίας…Λοιπόν, 

ανακοινώνω τους υποψηφίους ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την 

αντιπολίτευση. Είναι ο κ. Γάτσιος με 12 ψήφους, η κα. Δρίγκα με 12 ψήφους και ο κ. 

Μοσχολιός με 12 ψήφους. Υπήρξαν και 3 λευκά. Όσο για τα αναπληρωματικά μέλη από την 

αντιπολίτευση είναι η κα. Ηλιοπούλου με 13 ψήφους, ο κ. Δινάκης με 11 και 2 λευκά. Η 

Γραμματεία είναι έτοιμη; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από… 

Δ.Σ. : Να έρθουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μπουν μέσα, κ. Δημητρίου, σας παρακαλώ 

φωνάξτε τους για να ξεκινήσει η δεύτερη φάση με τους υποψηφίους, οκτώ τακτικά μέλη και 

πρώτα και μπορούμε, υπάρχει δυνατότητα τακτικών και αναπληρωματικών; Ε; Ωραία. Λοιπόν, 

εφόσον είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια όλο το Σώμα ψηφίζει στη δεύτερη φάση, οκτώ τακτικά μέλη 

και πέντε αναπληρωματικά. 

Δ.Σ. : Μαζί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μαζί, σε δυο διαφορετικά ψηφοδέλτια, έτσι; Ξεκινάμε από το άλφα, Αγιαννίδου, 

Αγοραστός, Αποστολίδου, Αραμπατζής Θεόδωρος, παράκληση στον κ. Αραμπατζή ένα 

ψηφοδέλτιο. 

Δ.Σ. : Δυο. Δυο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ένα, ένα για τακτικών και ένα για αναπληρωματικά μέλη, ναι…Σωστό. Ο κ. 

Βαλτσάνης, Γαλάνης, Γάτσιος, Γκότσης, Γρηγοριάδης…Προσέξτε λίγο, να είστε προσεκτικοί, η 

μια κάλπη για τα τακτικά και η άλλη για τα αναπληρωματικά της Ποιότητας Ζωής, έτσι; Και οι 

ψηφολέκτες να προσέχουν, να ρωτούν…Οι κύριοι Δημητρίου, Δήμου, Δινάκης, Δούκας, 

Δρίγκα, Ηλιοπούλου…Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εναπομείναντες τουλάχιστον. 

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο κ. Δούκας, Θεοχάρης Μιχαήλ, 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Χράπας Παντελής και Γάτσιος 

Αθανάσιος, Δρίγκα…όχι και Μοσχολιός Ζωγράφος. Ο κ. Μοσχολιός Ζωγράφος έλαβε 33 

σταυρούς, οι κύριοι Γάτσιος, Δρίγκα, Δούκας και Θεοχάρης 31 σταυρούς, ο κ. Καλαϊτζίδης και 

ο κ. Σταυρόπουλος 29 και ο κ. Χράπας Παντελής 24. Αυτά είναι τα τακτικά μέλη, σταθερή αξία. 

Και πάμε στα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι η κα. Αγιαννίδου-

Αρβανίτη Σταυρούλα, η κα. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, ο κ. Σούζας Ζαχαρίας, ο κ. Δινάκης 

Κωνσταντίνος και η κα. Ηλιοπούλου Σταλακτή, εκ των οποίων έλαβαν εκ των 37 ψηφισάντων, 

34 ο κ. Σούζας Ζαχαρίας, 33 η κα. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 29 η κα. Αγιαννίδου Σταυρούλα με 



 

 

τον κ. Δινάκη και 26 η κα. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία. Λοιπόν, εκλέγονται φυσικά όλοι και 

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κ. Μυστακίδης 

Παύλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους ψηφολέκτες κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 

όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στη σύντομη αυτή και παραγωγική διαδικασία της 

ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. 

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                     

ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                              

 

        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                    

 

                                                                                              TA   Μ Ε Λ Η  

 

 

                                                                            ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


