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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 17/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες,  σήµερα την 7η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 

έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:00 συνήλθε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση, στο 

∆ιοικητήριο (Αίθουσα ¨Κων. Καραµανλής¨ ) ,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  

των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και µετά από την αριθµ. 

17/02-09-2014 πρόσκληση του πλειοψηφούντος συµβούλου του 

επιτυχόντος συνδυασµού, κ.  Χράπα Παντελή, όπως ανακηρύχθηκε από 

την απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Σερρών 17/2014.  

 

Η ανωτέρω πρόσκληση, δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ήµου, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 

µε αποδεικτικό σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,  µε 

αποκλειστικά θέµατα ηµερήσιας διάταξης,  τα εξής:  

 

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου.  

2. Εκλογή των τακτικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και των 

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

αναπληρωματικών µελών.  

4. Εκλογή αντιπροσώπων του ∆ήµου Σερρών στην Περιφερειακή 

Ένωση ∆ήµων.  

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως ο Προεδρεύων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ.  Χράπας Παντελής που συνεκάλεσε σε συνεδρίαση το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο,  διαπίστωσε ότι  από σύνολο 40 µελών, βρέθηκαν 

40 παρόντα µέλη, δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Χράπας Παντελής (Προεδρεύων)  

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  
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Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα  

Καδής Γεώργιος  

 

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καρύδας Νικόλαος  

Κοτρώνης Παναγιώτης  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Παπαβασιλείου Βασίλειος  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλαος  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΙΣ.  

 

 Στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος κ.  Πέτρος Αγγελίδης,  ο 

οποίος κλήθηκε σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010.  

 

-  Ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως, ύστερα από τη διαπίστωση της 

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως, σύµφωνα µε την 

ηµερήσια διάταξη.  

 

-  Πριν από τη συζήτηση των θεµάτων και έχοντας υπόψη την υπ΄ 

αριθµ. 47355/2 -9- 2014 εισήγηση του Τµήµατος ∆/κών ∆ιαδικασιών, 

ανέγνωσε τις  αντίστοιχες διατάξεις  για το κάθε ένα θέµα.  

-  Καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα, ανέθεσε στην υπάλληλο του ∆ήµου 

κ.  Παγκάλου Γαρυφαλλιά.  

 

………………………………….……..  

…………………..…..  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των 

 μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 και των αντιπροσώπων του Δήμου Σερρών στην Περιφερειακή Ένωση 

 Δήμων, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                       Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

            ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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                   ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                            ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 

 

17Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κος ΧΡΑΠΑΣ):  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλημέρα σας.  Ξεκινώντας θέλω να σας 

συγχαρώ όλους,  άλλους για την επανεκλογή τους και άλλους για την 

εκλογή σας.  Εύχομαι μια αποδοτική και δημιουργική πενταετί α.   

 Ξεκινώντας την ειδική συνεδρίαση, όπως προτείνεται από τις  

διατάξεις  των  άρθρων 64 και 3852/2010  του Καλλικράτη και τις  

παραγράφου 1,  του άρθρου 65 και 67 του Ν3852/2010 για την εκλογή 

προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου,  δηλαδή προέδρου, αντιπροέδρου 

και γραμματέα.  

 Πριν μπούμε στην διαδικασία ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Δήμαρχο 

ή τους επικεφαλής των παρατάξεων εάν θέλουν να πουν κάτι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να καλωσορίσω από την πλευρά μου τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς 

συμβούλους.  Να ευχηθώ σε όλους τους δημοτικούς συ μβούλους καλή 

δημαρχιακή θητεία και καλή επιτυχία στην αποστολή που μας 

ανέθεσαν οι  Σερραίοι  δημότες.   

 Επίσης,  να ευχηθώ στις  συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

να επικρατεί  ο . .πολιτισμός και οι  αποφάσεις μας να λαμβάνονται με 

μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών.  

 Με υπευθυνότητα και σύνεση μπορούμε να έχουμε μια 

δημιουργική δημαρχιακή θητεία,  για την οποία θα είμαστε όλοι 

υπερήφανοι.  Σας εύχομαι υγεία και δύναμη.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Φωτιάδη; Κύριε Μηλίδη; Ωραία.  Ο κ.  Κοτρώνης; Ο κ.  Κ αρύδας; 

Καλώς.  

 Τώρα, πώς έχει  η διαδικασία; Η διαδικασία της εκλογής 

προεδρείου είναι σε δυο φάσεις.  Σε πρώτη φάση εκλέγουμε υποψήφιο 

Πρόεδρο, υποψήφιο Αντιπρόεδρο και υποψήφιο Γραμματέα, οι  οποίοι  

θα είναι υποψήφιοι από τις  παρατάξεις  του πλειοψηφούντος  

συνδυασμού ο Πρόεδρος,  της μείζονος αντιπολίτευσης ο 

Αντιπρόεδρος,  ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος και από το σύνολο της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης ο υποψήφιος γραμματέας.  Και στην δεύτερη 

φάση η Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζει  ξεχωριστά για 

Πρόεδρο, για Αντιπρόεδρο και για Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου και ολοκληρώνεται η διαδικασία της εκλογής του 

προεδρείου.   

 Επειδή ο χρόνος σήμερα θα είναι λίγο,  θα τραβήξει λίγο μακριά 

η ψηφοφορία,  λόγω ότι  έχουμε και την εκλογή των επιτροπών, 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής και των 

υποψηφίων της ΠΕΔΕ, θα ήθελα λίγο να είμαστε σύντομοι όσον αφορά 

τις  ψηφοφορίες.   

 Να ξεκινήσουμε με τους ψηφολέκτες.  Θα χρειαστούμε έξι  

συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους,  οι  οποίοι  θα είναι ψηφολέκτες.  

Δυο σε κάθε  κάλπη και θα είναι οι  νεότεροι σε ηλικία ψηφολέκτες από 

όλες τις  παρατάξεις .   

 Υπάρχουν κάποιες εθελοντής,  κάποιος που ενδιαφέρεται να είναι 

ψηφολέκτης; Αρχικά να ξεκινήσουμε από το εάν υπάρχει κάποιος που 

να θέλει;  Κανείς δεν θέλει .  Λοιπόν,  να ξεκινήσουμ ε ηλικιακά.  

 Ο κ. Τσαλίκογλου ένας,  ο κ.  Καλαϊτζίδης δυο,  η κυρία 

Γεωργούλα τρεις ,  ο κ.  Μεγαλομύστακας τέσσερις,  ο κ.  Αρκουτσής 
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πέντε και από την παράταξη του κ.  Μηλίδη μήπως έχουμε κάποιον κ.  

Μηλίδη;  Ο κ.  Τερζής.  Και ο κ.  Τερζής έξι .   

 Λίγο να γεμίσουμε  τις  θέσεις γιατί  υπάρχουν δημοτικοί 

σύμβουλοι που δεν έχουν κάθισμα. Λίγο να συμπτυχθούν οι  παρατάξεις  

να μπορούν να βολευτούμε όλοι.   

 Κύριε Κοτρώνη μήπως μπορείτε να πάτε στο επόμενο έδρανο; 

Κοιτάξτε,  σήμερα βασικά είναι,  κάθεται όπου θέλει  ο καθένας.  Θ α 

οριστούν οι  θέσεις σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  Άμα καλύψουμε 

όλες τις  θέσεις,  μια θέση πιο εκεί  για να μπορέσουμε να χωρέσουμε 

όλοι.   

 Κύριε Αναστασιάδη και εσείς  εάν μπορείτε να πάτε να καθίσετε 

δίπλα στον κ.  Μοσχολιό να καθίσει  εκεί  ένας δημοτικός σ ύμβουλος 

επειδή απουσιάζουν άλλοι δυο.  Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχει  ένα 

κενό εκεί  δίπλα σας,  γι΄ αυτό τον λόγο.   

 Οι κύριοι  ψηφολέκτες,  αυτοί που άκουσαν τα ονόματα τους που 

θα είναι ψηφολέκτες να έρθουν παρακαλώ δίπλα στις  κάλπες.   

 Γραμματέας της ειδικής συνεδρίασης μέχρι την εκλογή του 

προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει  η κυρία Παγκάλου 

Γαρυφαλλιά.   

 Να ξεκινήσουμε με τις  υποψηφιότητες.  Ποιοι  από την 

πλειοψηφούσα παράταξη του κ.  Αγγελίδη επιθυμούν να είναι 

υποψήφιοι πρόεδροι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .η παράγραφος 2 του άρθρου 64,  συγκεντρώνεται η πλειοψηφούσα 

παράταξη να αποφασίσει,  γιατί  εδώ πιθανόν να υπάρχει και δεύτερη 

και τρίτη …Η αντιπολίτευση πρέπει να αποχωρήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014  

1

0 

Σε αυτή την φάση, όπως ορίζει  ο Καλλικράτης,  είναι οι  

υποψηφιότητες,  εκλέγεται ένας υποψήφιος,  εάν υπάρχει πάνω από ένας 

εκλέγεται ένας και στην δεύτερη φάση πάμε στην εκλογή προεδρείου.  

Αυτά προβλέπονται από τον Καλλικράτη αγαπητέ μου κ.  Αναστασιάδη.  

 Οπότε,  από την πλειοψηφούσα παράταξη ποιος είναι …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Είναι ξεχωριστές διαδικασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είναι ξεχωριστές διαδικασίες.  Ζητώ τον υποψήφιο,  κ.  Κοτρώνη, από 

την συμπολίτευση. Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από ένας,  κ.  

Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Όχι,  δεν προβλέπεται έτσι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε προεδρεύοντα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά σε αυτό το οποίο 

είπα προηγούμενα, επιμένω γιατί  όταν ήμασταν σε σώμα λίγο ως 

πολύ…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια υποψηφιότητα από εμάς.  Μια υπάρχει.  Τέλος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πες ότι  υπάρχει  μια.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Και μετά έρχεται στο σώμα. Γι΄ αυτό είπα προηγούμενα. Εάν έχει  γίνει  

εσωτερική διαδικασία τελείωσε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κάναμε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο Καλλικράτης προβλέπει ο υποψήφιος να δηλώσει την υποψηφ ιότητά 

του στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Το τι  έκανε κάθε παράταξη δεν μπορεί ο 

κάθε άλλος.  Απλά στο σύνολο της ελάσσονος αντιπολίτευσης εσείς ,  

στο σύνολο της ελάσσονος αντιπολίτευσης θα πρέπει να αποφασίσετε 

μετά όταν θα έρθει  η σειρά σας για τον γραμματέα. Αυτ ό θέλω να πω.  

 Συνεχίζουμε.  Από την παράταξη της πλειοψηφίας ποιος θέλει  να 

είναι υποψήφιος για Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου; Ο κ.  

Παπαβασιλείου Βασίλης.   

Από την παράταξη Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης Στέφανος Φωτιάδης.  

Ποιος θέλει  να υποψήφιος για Αντι πρόεδρος; Η κυρία Ιλανίδου.  

Από το σύνολο της ελάσσονος αντιπολίτευσης,  από την παράταξη 

Εποχή Δημιουργίας Θεόδωρος Μηλίδης,  Διάβαση Πεζών Παναγιώτης 

Κοτρώνης,  Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών ποιος θέλει  να είναι υποψήφιος 

για την θέση του γραμματέα του Δημοτικού  Συμβουλίου; Θέλει 

κάποιος από το σύνολο της ελάσσονος αντιπολίτευσης να είναι 

υποψήφιος γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε κανονικά θα πρέπει να είναι από την παράταξη του κ.  

Μηλίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Το σύνολο της ελάσσονος.  Και εγώ  το ίδιο εκτιμώ αλλά εάν δεν 

υπάρχει υποψηφιότητα;  
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Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Για να μην καταλήξουμε όπως στην απόφαση να έχει  η πλειοψηφία και 

τον γραμματέα, εμείς  προτείνουμε χωροταξικά, γιατί  θέλω να είμαι … 

αποφάσεις ως παράταξη. Εάν χωροταξικά . .  στην γραμματέα 

δεχόμαστε,  αλλιώς δεν δεχόμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αυτό δεν μπορεί να γίνει ,  οι  θέσεις  δεν θα οριστούν έτσι.  Δεν μπορεί 

να γίνει  αυτό κ.  Κοτρώνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν προβλέπεται.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δεν υπάρχει υποψηφιότητα. Ο κ.  Καρύδας; Δεν υπάρχει υποψηφιότητα 

για την θέση του γραμματέα από το σύνολο της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης.  Κύριε Μηλίδη δεν υπάρχει,  σωστά;   

 Παρακαλώ κ.  Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν ξέρω αυτό ορίζεται . .γ ιατί  παλαιά,  επί  θητείας του κ.  Βλάχου . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Το προεδρείο κάθεται στο κέντρο των εδράνων του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Λίγο ησυχία,  δεν μπορούμε να ακούσουμε τον κ.  Μηλίδη. 

Λίγο ησυχία.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

. .γ ιατί  έχει  σημασία που είναι ο Αντιπρόεδρος με τον γραμματέα. 

Νομίζω . .  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θέλετε να πείτε ότι  δεν είναι σωστό να είναι δίπλα στον Πρόεδρο ο 

γραμματέας; Αυτό ή δεν κατάλαβα σωστά εγώ; Πρέπει να είναι 

κανονικά το προεδρείο στην έδρα του.  συμφωνώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και έχει  τύχει  ο Αντιπρόεδρος καθόταν . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αυτά όμως ορίζονται,  κ.  Αναστασιάδη από τον Καλλικράτη. Ορίζονται 

από τον Καλλικράτη.  

 Λοιπόν,  συνεχίζουμε την διαδικασία για να μην καθυστερούμε.  

Συνεχίζουμε την διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  ε ίναι διαφορετική η διαδικασία προεδρεύοντα. …που θέλει  να 

καθίσει…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Οι θέσεις ορίζονται,  το προεδρείο στο κέντρο των εδράνων του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι υποχρεωτικό κύριε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι υποχρεωτικό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κοιτάξτε.  Οι υποψηφιότητες του γραμματέα ή των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου του αντιπροέδρου και του γραμματέα δεν 

μπορεί να κρίνονται από το που θα καθίσει  το προεδρείο.  Όποιος θέλει  

να είναι υποψήφίος,  είναι.  όποιος δεν θέλει  να είναι υποψήφιος,  δεν 

είναι.   

 Κύριε Μηλίδη να ρωτήσω για άλλη μια φορά, υπάρχει υποψήφιος 

από την παράταξή σας για την θέση του γραμματέα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό που λέτε εάν ισχύει  τελεσίδικα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ακριβώς, τελεσίδικα.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν υπάρχει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δεν υπάρχει.  Συνεχίζουμε στην διαδικασία.  Κυρία Παγκάλου η 

διαδικασία λέει  ότι  σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος 

γραμματέας από το σύνολο της ελάσσονος αντιπολίτευσης προτείνεται 

από την πλειοψηφία.  Σωστά; Σωστά.  

 Υπάρχει υποψήφιος γραμματέας στην θέση του γρα μματέα από 

την παράταξη της πλειοψηφίας;  Ο κ.  Θεοχάρης.  Ωραία.   

 Η πρώτη φάση των υποψηφίων σχεδόν ολοκληρώθηκε.  Θα πάμε 

σε ψηφοφορία ανά παράταξη για να εκλέξει  από τον υποψήφιο,  σε 

περίπτωση που θα είχε πολλούς υποψήφιους,  τώρα βέβαια έχει  έναν,  

τυπική διαδικασία είναι,  για να εκλέξουμε αυτόν που θα είναι 

υποψήφιος από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου.   
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 Ψηφίζουμε με αλφαβητική σειρά.  Οι ψηφολέκτες να είναι δυο 

άτομα, δυο συνάδελφοι σε κάθε κάλπη, να δίνουν ψηφοδέλτια.  Να 

ψηφοδέλτια να δώσει ο κλητήρας.   

 Επειδή τα ψηφοδέλτια του Αντιπροέδρου και του γραμματέα δεν 

είναι έτοιμα, τώρα θα τυπωθούν, είναι έτοιμα μόνο του υποψηφίου 

προέδρου, ξεκινάμε την διαδικασία εκλογής υποψηφίου προέδρου 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Ψηφίζουν μόνο οι  δημοτικοί σύμβουλοι της πλε ιοψηφίας.  

Επαναλαμβάνω, μόνο οι  δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας με 

αλφαβητική σειρά.  Δυο ψηφολέκτες σε κάθε κάλπη. Ο ένας εκ των δυο 

ψηφολεκτών κρατάει την λίστα με τα ονόματα των δημοτικών 

συμβούλων που ψηφίζουν,  σβήνει το όνομά του όταν ψηφίζει  και ο  

δεύτερος παρακολουθεί την διαδικασία για να μπει ο φάκελος στην 

σωστή κάλπη. Χωριστείτε δυο ψηφολέκτες σε κάθε κάλπη  και 

ξεκινάμε με την εκλογή υποψηφίου προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 Ψηφίζουν μόνο οι  δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης 

αλφαβητικά.  

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Οι ψηφολέκτες ψηφίσανε όλοι;  Εσείς δεν ψηφίσατε κ.  Τσαλίκογλου; 

Ολοκληρώθηκε κ.  Τσκαλίκογλου. Ωραία.  Ανοίξτε την κάλπη και κάντε 

καταμέτρηση μέχρι να έρθουν τα υπόλοιπ α ψηφοδέλτια.  Ψηφίσανε 

όλοι,  έτσι δεν είναι κ.  Τσαλίκογλου;  
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 Να συνεχίσουμε την εκλογική διαδικασία για την θέση του 

Αντιπροέδρου, του υποψηφίου αντιπροέδρου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εμείς πότε ψηφίζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα σας πω. Σε αυτή την φάση δεν ψηφίζετε εσείς .  Σε αυτή την φάση 

ψηφίζει  η παράταξη του κ.  Φωτιάδη για Αντιπρόεδρο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη ψηφίζει  φανερά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Προβλέπεται.  Έχετε δικαίωμα. Ναι βεβαίως.  Θέλετε φανερή 

ψηφοφορία κύριε Φωτιάδη;  

 Με φανερή ψηφοφορία από την παράταξη Δυναμική Πορεία 

Ανάπτυξης Στέφανος Φωτιάδης επιθυμούν φανερή ψηφοφορία,  δια 

ανατάσεως της χειρός η κυρία Ιλανίδου υποψήφια Αντιπρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Ποιοι  ψηφίζετε;   

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Η κυρία Ηλιοπούλου, ναι.  Η κυρία Δρίγκα ναι,  ο κ.  Φωτιάδης,  ναι.  Ο 

κ.  Γάτσιος,  ναι.  Ο κ.  Καλαϊτζίδης,  ναι.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ναι.  Η 

κυρία Ιλανίδου, ναι.   

 Ωραία.  δεν χρειάζεται να πάμε σ ε κάλπη για υποψήφιο 

Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.  Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση 

για τον Αντιπρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Προβλέπεται.  Μπορεί να γίνει  σε αυτή την φάση φανερή ψηφοφορία.  

Σε αυτή την φάση μπορεί να γίνει  φανερή,  βεβαίως.   

 Θα πρέπει,  κ.  Φωτιάδη, φανερή μεν αλλά θα πρέπει να βάλετε 

σταυρό στα ψηφοδέλτια.  Δώσατε ψηφοδέλτια στην παράταξη του κ.  

Φωτιάδη; Εκεί φανερά. Σταυρώνουν φανερά. Φανερή ψηφοφορία έγινε.  

Ψηφίσατε.  Για την διαδικασία,  αυτό που μας λέει  ο γραμματέ ας.  

Χρειάζονται ψηφοφορία κύριε γραμματέα; Ανοικτή.  Προβλέπεται 

ανοικτή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά την δική μου άποψη δεν χρειάζονται ψηφοδέλτια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εάν δεν χρειάζονται;  Κοιτάξτε,  οι  διαδικασίες είναι λίγο περίεργες σε 

αυτή την φάση της εκλογής προεδρείου .  Για να μην έχουμε ενστάσεις 

και ακυρώσεις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε αυτή την φάση μπορεί να είναι και φανερή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Κοτρώνη, για να μην έχουμε ενστάσεις και τυχόν ακυρώσεις,  γι΄ 

αυτό τον λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί .  Εάν χρειάζεται να 

βάλουμε.  Εάν δεν χρειάζεται να μην βάλουμε.   

 Εικοσιπέντε ψηφοφορία είναι Βασίλης Παπαβασιλείου.  

Υποψήφιος για την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ο 

Βασίλης Παπαβασιλείου στην δεύτερη φάση των εκλογών.  

 Τώρα εάν τελειώσαμε με τα  ψηφοδέλτια να δοθούν στην 

γραμματεία της ειδικής συνεδρίασης και να προχωρήσουμε στην 

εκλογή του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Κος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε προεδρεύοντα ενημέρωσε το σώμα ότι  μετά από εκατό 

φωτοτυπίες οι  οποίες βγήκαν μπλόκαρε το μηχάνημ α, δεν ξέρω τι  θα 

γίνει ,  αυτό μας ενημερώνει η γραμματέας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ότι;  

Κος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ότι είναι να γίνει  φανερή ψηφοφορία και για τον γραμματέα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το φανερό για μένα δεν ισχύει .  Πρέπει να υπάρχει ψηφοδέλτιο.  

Εγώ θα ψηφίσω με ψηφοδέλτιο και για τον γραμματέα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Όπως θέλετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά είναι απίθανα που συμβαίνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Στην πρώτη φάση της εκλογικής διαδικασίας της υποψηφιότητας,  

προβλέπεται φανερή ψηφοφορία.  Μόνο στην πρώτη φάση.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορεί να μην υπάρχει ψηφοδέλτιο,  πρέπει να υπάρχει 

ψηφοδέλτιο.  Εγώ δεν θέλω να ψηφίζω φανερά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Με το ζόρι πρέπει να βγάλουμε ψηφοδέλτιο;   Μετά από εκατό 

φωτοτυπίες το μηχάνημα μπλόκαρε,  από ότι  με ενημερώνει η 

γραμματέας της συνεδρίασης.  Ένα φωτοτυπικό έχου με κάτω. Βρέθηκε 

λύση κάτω με το φωτοτυπικό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε προεδρεύοντα με συγχωρείτε λίγο.  Η διαδικασία του πρώτου 

σταδίου έχει  να κάνει  με την κάθε παράταξη ξεχωριστά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συμφωνούμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επομένως, γι΄ αυτό ο νομοθέτης προέβλεψε δ ιαζευκτικά μυστική ή 

φανερή ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έτσι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι στην Ολομέλεια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο δεύτερο . .  

Κος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Στο δεύτερο υποχρεωτικά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συνεχίζουμε με φανερή ψηφοφορία.  Πώς το βλέπετε;   

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώθηκε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ολοκληρώθηκε η 

εκλογή του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  Επί συνό λου 

σαράντα ψηφοδελτίων ο κ.  Θεοχάρης έλαβε σταυρούς και ένδεκα 

λευκά. Συγχαρητήρια κύριε γραμματέα. Η κυρία Παγκάλου να πάρει τα 

ψηφοδέλτια και τους φακέλους.   

 Για να προχωρήσουμε στην συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου 

για τα υπόλοιπα θέματα, εκλογή Επιτ ροπών Οικονομικών και Ποιότητα 

Ζωής και εκπροσώπων στην ΠΕΔΕ καλώ τους εκλεγμένους στο 

προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου,  τον Πρόεδρο τον Βασίλη τον 

Παπαβασιλείου,  την Αντιπρόεδρο την κυρία Ιλανίδου Δέσποινα και τον 

γραμματέα τον κ.  Θεοχάρη Μιχάλη να κατα λάβουν τις  θέσεις τους στα 

έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια και καλή θητεία.   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ):  

Είπαμε ότι  θα καθίσει  το προεδρείο εδώ, έτσι δεν είναι;  Ο κ.  Δήμαρχος 

μια θέση δίπλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος πάντα δίπλα στον Πρόεδρο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Όχι,  ο κ.  Δήμαρχος δεν κάθεται δίπλα στον Πρόεδρο. Έτσι το 

συνηθίσατε πιθανόν.  Και εγώ συνήθισα ο αντιπρόεδρος να είναι κάπου 

αλλού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  ωραία.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ή θα έχουμε προεδρείο ή και εγώ θα πάω στη ν θέση μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το θέτετε …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ο κ. Σαμαράς δεν κάθεται πάνω στην Βουλή στο προεδρείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε την Βουλή, η Βουλή έχει  άλλους κανόνες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό είναι το πρόβλημά σας τώρα;  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι,  δικό σας πρόβλημα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε υποχρεωμένη να είστε δίπλα στον Πρόεδρο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είναι υποχρεωμένος και ο Δήμαρχος να πάει στην θέση του.  Ή δεξιά ή 

αριστερά. Εδώ είναι το προεδρείο.  Πρόεδρος,  αντιπρόεδρος,  

γραμματέας.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014  

2

2 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Δήμαρχος κάθεται δίπλα στον Πρόεδρο.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από συνήθεια γιατί  θέλει  να συνεννοείται μαζί  σας,  θέλει  σας κουνάει 

στο πόδι,  θέλει  να σας μιλάει κάτι  στο αφτί.  Και εγώ θα ήθελα να 

κάνω με τον κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από ότι  βλέπετε κύριοι  αρχίζουμε,  ενώ εμείς  δείξαμε συνεργασία 

…Προτού αρχίσουμε δημιουργούνται προβλήματα. Ας τα βλέπει η 

Σερραϊκή κοινωνία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάρε τον λόγο και πες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι θα παρακαλούσα. Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

κύριε Γκότση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας καμαρώσει η κοινωνία το πώς αντιδράτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση παρακαλώ καθίστε.  Δεν νομίζω ότι  χρειάζεται,  ας 

πούμε,  να φτάνουμε από την πρώτη συνεδρίαση εκλογής προεδρείου σε 

διενέξεις  και τα λοιπά. Καθίστε σας παρακαλώ.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014  

2

3 

Όχι….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε να σας πω τι  ακριβώς συμβαίνει ,  ο Πρόεδρος είναι αυτός ο 

οποίος καθορίζει  την θέση την αντιπροέδρου, την θέση του γραμματέα, 

την θέση του δημάρχου και την θέση των δημοτικών σ υμβούλων. Έτσι;   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Που το λέει  αυτό; Που το γράφει αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το προεδρείο είναι προεδρείο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει διαδικασία και οφείλουμε όλοι να την σεβαστούμε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ποια είναι η διαδικασία; Ή έχουμε προεδρείο ή δεν έχουμε προεδρείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι θα πάω στην θέση μου εάν δεν πάει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην θέτετε.  Έχει  γίνει  η εκλογή αντιπροέδρου, έχει  γίνει  η  εκλογή 

προέδρου, οφείλει  να σέβεται ο καθένας πρώτα από όλα τον εαυτό το υ.  

Εγώ θα συνεχίσω την διαδικασία και ας είναι κενή η θέση του 

αντιπροέδρου. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση, ειλικρινά το λέω αλλά 

οφείλουμε να συνεχίσουμε την έρρυθμη λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   
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 Πρώτα από όλα κυρίες και κύριοι  θα ήθελα όλους,  μη δενός 

εξαιρουμένου δημοτικού συμβούλου, πρώτα αυτούς που με ψηφίσανε 

αλλά και αυτούς που δεν με ψηφίσανε,  ένα ευχαριστώ για την τιμή που 

μου κάνατε να με εκλέξετε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι κ.  Αναστασιάδη, όχι .  Έχουμε επίσης στο προεδρείο,  να συγχαρώ 

την κυρία Ιλανίδου η οποία εκλέχθηκε ως αντιπρόεδρος του 

συμβουλίου και τον γραμματέα τον κ.  Θεοχάρη ως γραμματέα του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούν ται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 550/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα προχωρήσουμε,  πιστεύω, με γρήγορους βηματισμούς στην εκλογή, 

θα σας πω δυο λόγια για τις  Επιτροπές,  για την Οικονομική Επιτροπή 

και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  Για την εκλογή των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

εφαρμόζοντας τις  διατάξεις  του άρθρου 74,  παράγραφος 1 και 2 του 

Κώδικα του Καλλικράτη.  
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 Η θητεία των μελών των Επιτροπών, όπως και η θητεία του 

προεδρείου,  λήγει  με την εκλογή των νέων μελών την Κυριακή 5 

Μαρτίου 2017. Δηλαδή είναι περίπου δυόμισι χρόνια.   

 Η ψηφοφορία στις  Επιτροπές αυτές που ακολουθεί είναι μυστική. 

Οι Επιτροπές είναι 9μελείς ,  πέντε μέλη  της πλειοψηφούσας παράταξης,  

τρία μέλη από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας,  το ένατο 

μέλος της κάθε Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος που εξ ορισμού είναι ο 

Δήμαρχος,  ο οποίος με απόφασή του που φέρει τον αριθμό 770  της 1 η ς  

Σεπτεμβρίου 2014 όρισε τον κ.  Γαλάνη Στέργιο αντιδήμαρχο 

Οικονομικών, Διοίκησης ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και 

τον κ.  Γκότση, αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών και 

Καθημερινότητας,  ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

 Μπαίνουμε στην πρώτη φάση της ψηφοφορίας.  Προηγείται η  

εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών των παρατάξεων του συνόλου της 

μειοψηφίας.   

 Προχωράμε λοιπόν με δυο κάλπες ταυτόχρονα για να 

συντομεύσουμε αυτό.  Εκλέγουμε τρία τακτικά μέλη από το σύνολο της 

αντιπολίτευσης και δυο αναπληρωματικά.  

 Εάν είναι έτοιμη η γραμματεία να προχωρήσει.   

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ψηφίζει  το σύνολο της αντιπολίτευσης,  15 μέλη. Στην 

πρώτη διαδικασία που είναι τα υποψήφια τακτικά τρεις  σταυρούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εννοείται.  Αυτά νομίζω τα έχετε γραμμένα και πάνω στις  κάλπες.  

Παρακαλώ τους ψηφολέκτες,  δυο ζεύγη ψηφολεκτών να βρίσκονται 

στις  δυο κάλπες.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τώρα ψηφίζουμε για υποψήφια τακτικά που είναι τρεις  

ψήφοι και τα υποψήφια αναπληρωματικά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που είναι δυο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποια Επιτροπή είναι αυτό παρακαλώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε από την Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μυστική. Εάν θέλετε να περάσετε και εκτός αιθούσης για να το 

αποφασίσετε.  Μεταξύ σας πρέπει να γίνουν οι  υποψηφιότητες.  Όλη η 

αντιπολίτευση, εάν θέλετε,  περάστε έξω, καταθέστε τις  υποψηφιότητες 

και φέρτε τις .  Αυτό περιμένω από εσάς.  Περάστε έξω από την αίθουσα. 

Συνεννοηθείτε μεταξύ σας ποιοι  θέλετε να κατεβείτε υποψή φιοι και 

φέρτε μου τις  υποψηφιότητες.  Για τρία τακτικά και δυο 

αναπληρωματικά μέλη παρακαλώ.  

 Ήδη έχουν καταθέσει τα ονόματά τους οι  ενδιαφερόμενοι,  τα έχω 

καταγράψει και μόλις μου φέρει η αντιπολίτευση τα ονόματα θα 

προστεθούν,  θα σχηματιστεί  το ψηφοδέλτ ιο.   
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 Έξω υπάρχουν τα ψηφοδέλτια,  έτοιμα είναι τα ψηφοδέλτια,  

μπορεί να περάσει μόνο η αντιπολίτευση και να πάρει ψηφοδέλτια για 

να ψηφίσει.  Τακτικά μέλη.  

 Είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων 

αναπληρωματικών μελών. Παρακαλώ την αντιπολίτευση να π άρει 

ψηφοδέλτια,  εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των τακτικών μελών. 

Μόνο η αντιπολίτευση. Σε αυτή την φάση μόνο η αντιπολίτευση.  

 Μένει μόνο η κυρία Ιλανίδου να ψηφίσει αλλά μπορούμε να 

ξεκινήσουμε τα αναπληρωματικά. Ήρθε; Ωραία.  Μπορείτε να πάρετε 

ψηφοδέλτια μόνο η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, για τα 

αναπληρωματικά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα έτσι και αλλιώς θα ανοιχθούν,  κ.  Φωτίαδη οι  κάλπες.  Άρα λοιπόν 

εφόσον έγινε έτσι,  να καταμετρηθούν,  να ανοίξει  η πρώτη κάλπη των 

υποψηφίων τακτικών μελών της αντιπολίτευσης,  να γίνει  καταμέτρηση 

και προχωράμε.   

 Λοιπόν,  να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα των υποψηφίων 

τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Από τους 15 ψηφίσαντες  

Λευκά: 1  

Έλαβαν:  

Ιλανίδου: 11  

Καλώτα: 11  

Χρυσανθίδης:  11  
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Γεωγούλα: 2  

Καρύδας: 1  

 Οπότε εκλέγονται οι  τρεις  πρώτοι προτεινόμενοι.  Είναι η κυρία 

Ιλανίδου, η κυρία Καλώτα και ο κ.  Χρυσανθίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσοι ψήφισαν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί 15 ψηφισάντων. Είχε 14 και ένα λευκό; Επί 14αρων ψηφισάντων, 

ένα λευκό και βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα. Δεκαπέντε ψήφισαν,  ένα 

λευκό και από τα δεκατέσσερα έγκυρα πήραν αυτά τα οποία είπαμε.  

 Πάμε στην εκλογή των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών και 

πάλι μόνο η αντιπολίτευση ψηφίζει .  Εάν είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια.  

Είναι έξω τα ψηφοδέλτια,  περάστε έξω και πάρτε ψηφοδέλτια.   

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι οι  εκλογές για τα υποψήφια 

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής από την 

αντιπολίτευση είναι:  

 

Από τους 15 ψηφίσαντες  

Λευκά: 2  

Έλαβαν:  

Καλαϊτζίδης:  12  

Αναστασιάδης Ηλίας:  11  

Καρύδας Νικόλαος: 2  

 Και τα δυο λευκά, όπως ανέφερα. Καταγράφουμε τους δυο 

πρώτους,  τον κ.  Καλαιτζίδη και τον κ.  Αναστασιάδη Ηλία.   

 Τα υποψηφία τώρα μέλη για την Οικονομική Επιτροπή από την 

παράταξη της πλειοψηφίας είναι οι  δημοτικοί σύμβουλοι:  Ως τακτικά,  
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έτσι ορίζει  ο νόμος,  δεν μπαίνουν αυτοί σε εκλογική διαδικασία,  

τουλάχιστον στην πρώτη φάση, στην δεύτερη μόνο, είναι ως τακτικά 

μέλη ο κ.  Δουκας Γεώργιος,  ο κ.  Μεγαλομύστακας Αναστάσιος,  ο κ.  

Τερζής Βασίλειος,  ο κ.  Τσαλίκογλου Δημήτριος και ο κ.  Χαρίτος 

Χρήστος .   

 Και ως αναπληρωματικά η κυρία Αγιαννίδου -Αρβανίτη 

Σταυρούλα, ο κ.  Γρηγοριάδης Παναγιώτης και ο κ.  Χράπας Παντελής.   

 Η γραμματέας να ετοιμάσει τα ψηφοδέλτια για να μπούμε στην 

δεύτερη φάση. Στην δεύτερη φάση ψηφίζεται,  υπάρχει  ένα ψηφοδέλτιο 

που ενώνει  τα τακτικά μέλη της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης 

σε μια κάλπη και τα αναπληρωματικά στην δεύτερη κάλπη 

συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και ψηφίζουν όλοι μαζί .   

 Για την οικονομία του χρόνου θα παρακαλούσα την 

αντιπολίτευση, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ξεκινήσει η διαδικασία για τα τακτικά.  Το αναφέρω αυτό στην 

αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση, για την οικονομία του 

χρόνου να ετοιμάζεστε για τα υποψήφια μέλη της Ποιότητας Ζωής.   

 Για την Οικονομική Επιτροπή τώρα ψηφί ζει  όλο το σώμα, όπως 

ανέφερα τακτικά σε μια λίστα,  συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης τα 

τακτικά,  μια λίστα σε μια κάλπη και αναπληρωματικά συμπολίτευσης 

και αντιπολίτευσης σε μια κάλπη. Για να εκλεγούν οι  επιτροπές αυτές.   

 Παρακαλώ τους ψηφολέκτες να είνα ι δίπλα στις  κάλπες.   

 Να τονίσω στο σώμα και το εξής:  ότι  για να εκλεγεί  μέλος στην 

Οικονομική Επιτροπή όπως και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  θα 
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πρέπει να έχει  την απόλυτη πλειοψηφία.  Δηλαδή είμαστε σαράντα; Θα 

πρέπει να έχει  21.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι να πάμε στην τρίτη επί των παρόντων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα τι  θα γίνει  δηλαδή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Άμα δεν είναι 21 θα ξαναγίνουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε πες ξανά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να έχει  την απόλυτη πλειοψηφία.  Δηλαδή, εάν κάποιο μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής δεν ψηφιστε ί  από 21 άτομα, δεν εκλέγεται 

και πάμε σε δεύτερη διαδικασία εκλογής.  Επανάληψη.  

 Για την εκλογή τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής,  από 

τα μέλη της πλειοψηφίας  

Έλαβαν:  

Δούκας: 31  

Μεγαλομύστακας: 9  

Τερζής Βασίλειος:  30  

Τσαλίκογλου Δημήτριος:  27  

Χαρίτος Χρήστος: 33  

 

Από τα μέλη της μειοψηφίας  

Έλαβαν:  

Ιλανίδου: 19  

Καλώτα Παναγιώτα: 32  
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Χρυσανθίδης:  24  

 Επειδή εδώ ο νομοθέτης προβλέπει δεύτερη ψηφοφορία,  θα 

επαναληφθεί η ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για όλους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την κυρία Ιλανίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι ψηφίζουν.  Όχι για όλους.  Για το άτομο που δεν συγκέντρωση την 

απόλυτη πλειοψηφία.  Δεν είπα εγώ ξανά για όλους.  Επαναλαμβάνεται 

η ψηφοφορία για το άτομο που δεν εξελέγη. Δηλαδή μόνο για την 

κυρία Ιλανίδου. Ένα ψηφοδέλτιο με το όνομά της.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπα κ.  Γάτσιο,  το είπα πριν την ψηφοφορία.  Από εκεί  και πέρα το 

σώμα είναι ελεύθερο.  

 Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  με την δεύτερη επαναληπτική 

ψηφοφορία για το όνομα της κυρίας Ιλανίδ ου οι  ψήφοι αντί  να 

αυξηθούν μειώθηκαν, πήγαμε στους 13 με 22 λευκά και 5 άκυρα.  

 Ακολουθεί,  ο Καλλικράτης προβλέπει την εκλογή μέλους τόσο 

στην Οικονομική Επιτροπή όσο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  

τρίτη εκλογική διαδικασία.  Παρακαλώ την γραμματεία ν α ξανά 

ψηφίσουμε.  Πάλι όλο το σώμα την κυρία Ιλανίδου. Την υποψήφια η 

οποία δεν έφτασε την απόλυτη πλειοψηφία.  Απαιτείται τρίτη 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014  

3

2 

διαδικασία.  Η οποία θα βγει ,  φυσικά, με σχετική πλειοψηφία.  Ακόμη 

και με μια ψήφο. Με όσους πάρει.  Ενημερώνω το σώμα. Παρακαλώ ν α 

ξεκινήσει η διαδικασία εάν είμαστε έτοιμοι.   

 Από την τρίτη ψηφοφορία η κυρία Ιλανίδου έλαβε:  13 ψήφους.  

Υπήρξαν 19 λευκά και 8 άκυρα.  

 Προχωράμε την διαδικασία και πάμε στην εκλογή 

αναπληρωματικών μελών για την Οικονομική Επιτροπή. Εάν είναι 

έτοιμα τα  ψηφοδέλτια ξεκινάμε την ψηφοφορία συνάδελφοι και 

ψηφίζουμε όλοι.   

 Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  τα αποτελέσματα από την εκλογή των 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής είναι:  

Εκλέγονται:  

Αγιαννίδου: 25  

Γρηγοριάδης: 27  

Χράπας: 25  

Αναστασιάδης Ηλίας :  30  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος: 34  

Λευκά: 2  

 Τελειώσαμε με την εκλογική αυτή διαδικασία.  Όπως είχα 

αναφέρει και στην αρχή της ομιλίας Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης ο κ.  Στέργιος 

Γαλάνης κλείνει .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 551/2014)  

…………………  

 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στην εκλογική διαδικασία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

με την ίδια πάλι διαδικασία που ακολουθήσαμε για την Οικονομική, το 

ίδιο ακριβώς.   

Τα υποψήφια τακτικά μέλη μόνο από την αντιπολίτευση. Πάντα από 

εκεί  ξεκινάει ,  από το σύνολο της αντιπολίτευσης.   

Τελειώσαμε με τα τακτικά; Ψηφίσανε όλοι;  Συνεχίστε την ψηφοφορία 

με τα αναπληρωματικά της αντιπολίτευσης.  Ψηφοδέλτια υπάρχουν έξω. 

Ανοίξτε και κάντε την καταμέτρηση των τακτικών, των υποψηφίων 

τακτικών μελών.  Ολοκληρώσαμε και αυτή την διαδικασία.  

Περιμένουμε δυο λεπτά.  

Κυρία Ηλιοπούλου εδώ έχουμε 11,  11,  11 και 3 λευκά; Ένα λείπει .  

Μήπως έφυγε κάποιο φάκελο άκυρο; Πώς γίνεται;  Για δείτε τα λιγάκι 

παιδιά για όντως έτσι,  λείπει  ένα.  Αυτό είναι για τα τακτικά.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Γι΄ αυτό βγαίνουν έτσι,  γιατί   ο ένας. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παιδιά πείτε μου ακριβή αριθμό.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Είναι 11-11-11, απλά το ένα ψηφοδέλτιο έχει  μόνο Καρύδα και το 

άλλο ψηφοδέλτιο έχει  Δρίγκα και Μοσχολιό.  Καταλάβατε γιατί  είναι 

11-11-11; Απλά δείτε γιατί .  Ήταν  3 λευκά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε 14.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Τρία λευκά, αυτά είναι τα λευκά, 2 ψηφοδέλτια που το ένα έχει  μόνο 

τον Καρύδα και τα άλλα την Δρίγκα και Μοσχολιό.  Δέκα. Ένα είχε 

μόνο Καρύδα και τα δυο ήταν μόνο Δρίγκα και Μοσχολιό.  Γι΄ αυτό 

ήταν 11-11-11. Καταλάβατε τι  έγινε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάλαβα. Άρα είναι σωστά όπως καταμετρήθηκαν. Κάποιοι  ψηφίσανε 

τον κ.  Καρύδα, κάποιοι  την κυρία Δρίγκα και βγήκαν 11 -11-11 και 3 

λευκά.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Δέκα όλους,  τρία λευκά και τα άλλα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  εντάξει .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Αυτά είναι τα αναπληρωματικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι να τελειώσω με τα τακτικά.   

 Τα αποτελέσματα από τα υποψήφια αναπληρωματικά της 

αντιπολίτευσης είναι:  ψήφους.   

Αναστασιάδης Ηλίας:  8  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: 13  

Λευκά: 2  
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 Οπότε ξεκινάμε την δεύτερη φάση της διαδικασίας ψηφοφορίας,  

από όλο το σώμα για από την,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα υποψήφια μέλη από την συμπολίτευση είναι ο κ.  Τσαλίκολγου  για 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πάντα μιλάμε,  οι  οποίοι  θα ψηφιστούν 

από όλο το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια άτομα; Από την Ποιότητα Ζωής ήταν η κ.  Δρίγκα, ο κ.  

Μοσχολιός και ο κ.  Καρύδας.  Τα αναπληρωματικά της αντιπολίτευσης 

βγήκαν, εκλέχθηκαν ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας και η κυρία Ηλιοπούλου 

Σταλακτή και τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη φάση ψηφοφορίας από 

όλο το σώμα για τα μέλη  της Επιτροπής,  για την εκλογή μελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την συμπολίτευση τα ονόματα είναι ο 

κ.  Τσαλίκογλου Δημήτριος,  ο κ.  Γρηγοριάδης Χρήστος,  ο κ.  Θεοχάρης 

Μιχαήλ, ο κ.  Γάτσιος Ιωάννης και ο κ.  Μεγαλομύστακας Αναστάσιος.  

Ενώ από την  αντιπολίτευση, όπως προανέφερα ως τακτικά μέλη είναι 

η κυρία Δρίγκα, ο κ.  Μοσχολιός και ο κ.  Καρύδας.   

 Ως αναπληρωματικά μέλη από την συμπολίτευση, από την 

πλειοψηφούσα παράταξη είναι ο κ.  Αραμπατζής Θεόδωρος,  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και Ραμπότας Ευθύμιος,  ε νώ τα δυο 

αναπληρωματικά μέλη της αντιπολίτευσης είναι ο κ.  Αναστασιάδης 

Ηλίας που προανέφερα και η κυρία Ηλιοπούλου Σταλακτή.  
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 Ξεκινάμε με την εκλογή τακτικών μελών για την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής από όλο το σώμα.  Έτοιμα είναι τα ψηφοδέλτια;  

 Τα αποτελέσματα από την εκλογή των τακτικών μελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι τα ακόλουθα:  

Γάτσιος Ιωάννης: 29  

Γρηγοριάδης Χρήστος: 30  

Θεοχάρης Μιχαήλ: 32  

Μεγαλομύστακας Αναστάσιος:  31  

Τσαλίκογλου Δημήτριος:  29  

Δρίγκα Χρυσούλα: 31  

Μοσχολιός Ζωγράφος: 33  

Καρύδας Νικόλαος: 32  

 Προχωράμε στα αναπληρωματικά. Εδώ θα γίνουν κληρώσεις 

μεταξύ των ισοψηφησάντων για να έχουμε την κατάταξη. 33 ο κ.  

Μοσχολιός δεν έχει  με κανέναν άλλο να κάνει .  32 όμως έχουμε τον κ.  

Καρύδα και τον κύριο,  όλοι είναι τακτικά μέλη αυτά, μην μπερδεύετε 

τα πράγματα. Όλοι εκλέγονται απλώς για την σειρά.  Αυτό προβλέπει ο 

Καλλικράτης,  να κάνουν μεταξύ τους.   

 Ας προχωρήσει η διαδικασία,  να κάνουμε μια τυπική κλήρωση 

για την κατάταξη 1,  2,  3 και 4.  Και υπόψη ότι  είχαμε και ένα λευκό 

ψηφοδέλτιο.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Έχω την εντύπωση ότι  στα τακτικά δεν υπάρχει θέμα γιατί  έχουμε 

βγάλει όσες έδρες είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την κατάταξη;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Στα αναπληρωματικά, επειδή εκεί  τίθεται θέμα το ποιος θα κληθεί 

πρώτος για να αναπληρώσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η κατάταξη ξαναλέω. Ποιος κατατάσσεται πρώτος και ποιος δεύτερος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είναι ο πρώτος; Ποιος είναι ο δεύτερος; Έχει νόημα για την 

κατάταξη και εγώ επιμένω ότι  πρέπει να γίνει  κλήρωση.  

 Τριάντα τρία ο κ.  Μοσχολιός δεν συζητείται.  31 η κυρία 

Χρυσουλα Δρίγκα και 31 ο κ.  Μεγαλομύστακας.  Επίσης 32 ο κ.  

Θεοχάρης και 32 ο κ.  Καρύδας.  Ας έρθουν τα δυο αυτά ζευγάρια εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή εάν και οι  σαράντα ψήφισαν και τους σαράντα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν προβλέπεται αυτό,  μιλάει για κλήρωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν και οι  σαράντα τους ψήφιζαν όλους τι  θα γινόταν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα κάναμε κλήρωση μεταξύ πρώτου, δευτέρου, τρίτου,  τετάρτου και 

πέμπτου μέχρι και τον όγδοο. Αυτό δεν λέει  ο νομοθέτης; Δρίγκα 

Μεγαλομύστακας ένα ζευγάρι και Καρύδας Θεοχάρης το δεύτερο 

ζευγάρι.   

 Είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια και της συμπολίτευσης και της 

αντιπολίτευσης.  Εάν ολοκληρώσουμε με αυτά είναι ζήτημα πολύ 

ελαχίστου χρόνου.  

 Πρώτα η αντιπολίτευση μπορεί να πάρει ψηφοδέλτια για την 

ΠΕΔ. Έτοιμα είναι.  πρώτα η αντιπολίτευση είπα,  μόνο η 

αντιπολίτευση.  
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Για την κλήρωση να έρθει  ένα άτομα. Έλα Καλαϊτζίδη λεβέντη.  Ένα θα 

τραβήξεις από τα δυο,  όποιο θες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άνοιξέ το και διάβασέ το φωναχτά.  

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  

Μεγαλομύστακας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μεγαλομύστακας λοιπόν συν.  Κυρία Δρίγκα πλην.  Πάει αυτό.  Τώρα το 

άλλο ζευγάρι.   Θεοχάρης.  Ξεχωριστές οι  κληρώσεις σε δυο κάλπες.  

Όλη η αντιπολίτευση ένα ψηφοδέλτιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε έχει  εδώ το δικαίωμα η αντιπολίτευση να καταθέσει 

ξεχωριστά ψηφοδέλτια κατά παρατάξεις .  Όχι ενιαία.  Αυτό είναι 

ξεκαθαρισμένο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή αυτό θα πάει χώρια για το δικό μας ψηφοδέλτιο,  χώρια….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν δυο κάλπες.  Μια της συμπολίτευσης και μια όλη της 

αντιπολίτευσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι αλλά στην αντιπολίτευση θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα 

ψηφοδέλτια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να κάνουμε κύριε Αναστασιάδη; Λοιπόν,  παρακαλώ την γραμματέα. 

Να σηκωθεί τότε η συμπολίτευση και να ψηφίσει,  εφόσον υπάρχει 
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ετοιμότητα. Παρακαλώ. Ο κ.  Θεοχάρης συν,  ο κ.  Καρύδας πλην.  

Έχουμε άλλη μια ισοψηφία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  την έκανες την Δρίγκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  την έκανα την Δρίγκα, δεν έχουμε άλλη ισοψηφία  29 -29, Γάτσιος 

και Τσαλίκογλου. Μεγαλομύστακας έλα τράβα τώρα μεταξύ Γάτσιου 

και Τσαλίκογλου. Ποιος είναι;  Γάτσιο;.  Γάτσιος συν,  Τσαλίκογλου 

πλην.  Ωραία.  Βγήκε η κατάταξη.  

 Λοιπόν να ανακοινώσω και τα αποτελέσματα των 

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Είναι οι  

κύριοι ,  εκλέγονται οι  κύριοι  Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης,  Ραμπότας 

Ευθύμιος,  Αραμπατζής Θεόδωρος,  Αναστασιάδης Ηλίας,  Ηλιοπούλου 

Σταλακτή με τις  ακόλουθες ψήφους.   

Αραμπατζής Θεόδωρος: 25  

Ραμπότας Ευθύμιος:  27  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  32  

Αναστασιάδης Ηλίας:  30  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: 34  

Άκυρο: 1  

Λευκά: 2  

 Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα είναι ο 

Αντιδήμαρχος Έργων και Καθημερινότητας ο κ.  Γκότσης Ηλίας και 

έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία των και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 552/2014)  

…………………  

 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΔ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το τρίτο θέμα της ημερήσιας είναι η εκλογή πλέον εκπροσώπων για 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών για την Γενική Συνέλευση της 

ΠΕΔ. Νομίζω έχει  ξεκινήσει και η δι αδικασία.  Από την συμπολίτευση 

είναι νομίζω, τελείωσε και έχουμε μόνο την μειοψηφία να ψηφίσει 

μόλις ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.   

 Ανακοινώνω τα αποτελέσματα εκλογής εκπροσώπων από την 

συμπολίτευση για την ΠΕΔ.  

Αραμπατζής: 25  

Γρηγοριάδης: 25  

Στεργίου: 25  

Χράπας: 24  

 Συγχαρητήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να ψηφίσει η αντιπολίτευση, να γίνει  καταμέτρηση και μετά 

τελειώνουμε.  Δεν θα πάρει πάνω από 15 λεπτά ή διαδικασία.  Δέκα με 

δεκαπέντε λεπτά, δεν θα πάρει παραπάνω.  

 Οι συνάδελφοι της  αντιπολίτευσης να πάρουν ψηφοδέλτια για να 

ψηφίσουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεχωριστά. Παραταξιακά η κάθε παράταξη το δικό της.   

 Εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΕΔ από την αντιπολίτευση. Τρεις 

εκλέγονται,  οι  υπόλοιποι είναι αναπληρωματ ικά μέλη. Εκλέγονται ο κ.  

Γάτσιος Αθανάσιος με επτά σταυρούς,  ο κ.  Φωτιάδης Στέφανος με 

επτά σταυρούς,  ο κ.  Μηλίδης Θεόδωρος με πέντε σταυρούς και η κυρία 

Καλώτα, οι  τρεις  αυτοί ουσιαστικά εκλέγονται,  οι  άλλοι είναι 

αναπληρωματικά μέλη και είναι:  η κυρία Κ αλώτα με τρεις ,  ο κ.  

Κοτρώνης με δυο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά σε αυτή την διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν υπάρχουν; Μην επεμβαίνετε και μην λέτε πράγματα που δεν.   

Όσοι δεν εκλέγονται από τους υπόλοιπους είναι αναπληρωματικά μέλη. 

Το λέει  ο Καλλικράτης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ψηφοδέλτια.   

Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης ψηφοδέλτια επτά.   
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Εποχή Δημιουργίας Θεόδωρος Μηλίδης ψηφοδέλτια πέντε.   

Διάβαση Πεζών δυο ψηφοδέλτια.   

Λαϊκή Συσπείρωση ψηφοδέλτιο ένα.   

 Εφόσον είναι παραταξιακά υπάρχει ένας τύπος.  Ποιος είναι 

αυτός ο τύπος που εκλέγει  σύμβουλο; Ξεκινώ από τον κ.  Φωτιάδη. 

Επτά δια δέκα πέντε επί  τρία.  Αυτό δίνει  στον κ.  Φωτιάδη 1,398.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ το κάνω 1,40.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δικό σας δεν έχει  δεκαδικά, γι΄ αυτό τον  βγάζει  1,40.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επτά δια δέκα πέντε πόσο βγάζει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

0,46  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

0,466.  0,466 Χ 3 βγαίνει  1,398.  Κάντε το όσες φορές θέλετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

0,466Χ3, 1,398.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε καλούς υπολογιστές,  τ ι  να σας κάνω; Πολλαπλασιάστε.  

Κύριε Αναστασιάδη πάρτε το μολύβι και το χαρτί ,  όχι  με τον 

υπολογιστή σας,  με το χέρι σας.  Ο υπολογιστής δεν είναι πιο έξυπνος 

από εσάς.  Πολλαπλασιάστε.  Μισό λεπτάκι κ.  Γκότση, μισό λεπτό,  

μαθηματικός είστε.  Πολλαπλασιάστε αυ τή την στιγμή με το χέρι 

0,466Χ3 τι  θα μου βγάλετε;  1,4;  Δεν στέκει .  Το στρογγυλεύει  το 
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μηχάνημά σας.  Ο εγκέφαλος όμως, επειδή είναι πιο προηγμένης 

τεχνολογίας δεν στρογγυλεύει τίποτα.  1,398.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι βγαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μηλίδης Θεόδωρος,  Εποχή Δημιουργίας πέντε.  Πέντε ψήφους δια δέκα 

πέντε επί  τρία,  βγαίνει  0,333Χ3 = 0,999. Ένας σύμβουλος.   

 Πάμε στον κ.  Κοτρώνη. Διάβαση Πεζών. Πήρε δυο σταυρούς.  

Δυο δια δέκα πέντε κάνει  0,133 Χ 3 είναι 0,399.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτω από μισό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Αφήστε να ολοκληρώσω. Και ο κ.  Καρύδας,  ένα δια 

δεκαπέντε επί  τρία,  0,066. άρα 0,198.  

 Πώς βγαίνουν οι  έδρες τώρα. Κατά την δική μου άποψη. Εάν 

έχετε διαφωνία.  Πρώτη κατανομή. Μια έδρα παίρνει  ο κ.  Φωτιάδης.  

Συμφωνούμε; Μια έδρα παίρνει  από την πρώτη κατανομή  ο κ.  Μηλίδης 

και τα υπόλοιπα που πάνε; Περισσεύει στον κ.  Φωτιάδη το 0,398 και 

το 0,399 στον κ.  Κοτρώνη. Ποιος θα πάρει τώρα τα υπόλοιπα; Πάμε 

δεύτερη κατανομή και παίρνει  ποιος τα υπόλοιπα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφού ο κ.  Κοτρώνης έχει  μεγαλύτερο υπόλοιπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα ο κ.  Κοτρώνης παίρνει  μια έδρα.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν είπα δυο κ.  Κοτρώνη. Εκεί είπα τις  ψήφους.  Την σταυροδοσία 

ανέφερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εάν υπάρχει κάτι  διαφορετικό; Με 

κάθε επιφύλαξη συνάδελφοι.  Δεν παίρ νω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κάναμε και εμείς  πολλές φορές με διαφορετικούς υπολογιστές 

προκύπτει  διαφορετική διαδικασία και μιλάμε τώρα για την 0,0 τόσο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει την ελάχιστη διαφορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν κάνουμε με το κομπιουτεράκι του κ.  Αναστασιάδη περνάμε ε μείς  

πρώτα. Με το δικό μου είμαστε όλοι ίσα,  με το δικό σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε,  πιο ισχυρό όπλο από το χέρι υπάρχει;  Δεν υπάρχει.  Ο 

υπολογιστής δεν μπορεί να είναι πιο ευφυές αντικείμενο από τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω μια πρόταση; Αυτά τα απ οτελέσματα να τα πάρει ο γενικός 

γραμματέας και να τα δει  σε συνεργασία με άλλους δήμους,  με 

Περιφέρεια και τα λοιπά, με την ΠΕΔ, με το Υπουργείο,  οπότε 

Δευτέρα αύριο να μας δώσετε το αποτέλεσμα το κανονικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και την τρίτη έδρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι κρατάμε αυτή την επιφύλαξη, 

θα το εξετάσουμε το θέμα εάν η έδρα από την δεύτερη κατανομή πάει 

στον κ.  Φωτιάδη ή στον κ.  Κοτρώνη. Συμφωνείτε όλοι νομίζω, θα το 
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δούμε εξονυχιστικά και θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Κατά την  

δική μου άποψη οι έδρες είναι έτσι.  Θα δούμε το αποτέλεσμα.  

 Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για 

την απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 553/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της σημερινής συνεδρίασης.  Καλή ξεκούραση σε όλους μας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη όλα είναι σεβαστά αυτά που λέτε,  θα εξεταστεί  

ενδελεχώς και θα βγει  το πλέον δίκαιο αποτέλεσμα. Αύριο το πρωί 

πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.  Κύριε Φωτιάδη και κύριε Γάτσιο,  επειδή 

έχετε ισοβαθμήσει εσείς  να κάνουμε την κλήρωση ποιος από εσάς για 

την πρώτη έδρα, τουλάχιστον,  που είναι εκατό τοις  εκατό σίγου ρη και 

μετά να μιλήσουμε;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .Εγώ παραιτούμαι υπέρ του κ.  Φωτιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  δεκτό και αυτό που λέτε.  Εντάξει .  Το άλλο κομμάτι το είπαμε.  

Θα παραιτηθείτε,  εάν χρειαστεί  θα παραιτηθείτε εσείς  κ.  Γάτσιο.  

Ωραία.   
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

Στο 1ο θέµα ο προεδρεύων εξήγησε ότι  η διαδικασία εκλογής,  

σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, 

περιλαμβάνει δύο φάσεις.  Στην πρώτη φάση αναδεικνύονται οι  

υποψήφιοι από τις  αντίστοιχες παρατάξεις .   

 

Η πλειοψηφούσα παράταξη θα προτείνει  αρχικά τον υποψήφιο 

για το αξίωµα του προέδρου του ∆.Σ. ,  η μείζονα αντιπολίτευση τον 

Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.  και οι  υπόλοιπες παρατάξεις  τον γραµµατέα του 

∆.Σ.   

Σε δεύτερη φάση ψηφίζονται από το σύνολο των µελών του ∆.Σ.  

τα αναδειχθέντα πρόσωπα.  

 

Ακολούθως ζήτησε από το Σώµα να ορίσει  έξι  (6) ψηφολέκτες 

για την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και αυτό δια βοής όρισε τους 

∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.:  Γεωργούλα Σουλτάνα, Ηλιοπούλου 

Σταλακτή, Καλαϊτζίδη Αλέξανδρο, Μεγαλοµύστακα Αναστάσιο,  Τερζή 

Βασίλειο και Τσαλίκογλου Δημήτριο.  

 

Στη συνέχεια,  κάλεσε,  χωριστά τους Συµβούλους,  της παράταξης 

της πλειοψηφίας όπως προτείνουν και αναδείξουν τον υποψήφιο ως 
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Πρόεδρο του ∆.Σ. ,  χωριστά τους συµβούλους της μείζονος μειοψηφίας 

να προτείνουν και να αναδείξουν το ν υποψήφιο για τη θέση 

Αντιπροέδρου του ∆.Σ.  και χωριστά τους συµβούλους του συνόλου της 

ελάσσονος μειοψηφίας να προτείνουν και να αναδείξουν τον υποψήφιο 

για τη θέση του Γραµµατέα του ∆.Σ.  

 

Υποψήφιος Πρόεδρος από την παράταξη της πλειοψηφίας,  

προτάθηκε ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Παπαβασιλείου Βασίλειος,  από την 

παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης ως υποψήφια Αντιπρόεδρος 

προτάθηκε η ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα και 

δεδοµένου ότι  το σύνολο της αντιπολίτευσης δεν υπέδειξε υποψήφιο 

σύµβουλο για τη θέση του Γραµµατέα, προτάθηκε από την παράταξη 

της πλειοψηφίας ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ.  

 

Μετά τη γενόµενη ψηφοφορία των παρατάξεων:  

α) Το σύνολο των παρόντων µελών του πλειοψηφούντος συνδυασµού 

ανέδειξε ως υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου τ ου ∆.Σ. ,  τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.  Παπαβασιλείου Βασίλειο,  µε 25 ψήφους.  

β) Το σύνολο των παρόντων µελών της μείζονος πλειοψηφίας,  

ανάδειξε µε φανερή ψηφοφορία ως υποψήφια για το αξίωµα του 

Αντιπροέδρου του ∆.Σ. ,  την ∆ηµοτική Σύµβουλο κ.  Ιλανίδου –  Βίλλιου 

∆έσποινα,  µε 7 ψήφους.  

γ) Το σύνολο των παρόντων µελών του πλειοψηφούντος συνδυασµού, 

ανέδειξε ως υποψήφιο για το αξίωµα του Γραµαµατέα του ∆.Σ. ,  τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.  Θεοχάρη Μιχαήλ, µε 25 ψήφους.  

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και αφού αναδείχθ ηκαν 

και προτάθηκαν οι  υποψήφιοι για τα αξιώµατα του Προεδρείου,  
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συνήλθαν από κοινού όλοι οι  σύµβουλοι του ∆.Σ. ,  πλειοψηφίας και της 

μειοψηφίας,  για την εκλογή πλέον του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 

και του Γραµµατέα από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου,  µε την παρακάτω σειρά:  

 

Εκλογή Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Μετά τη μυστική ψηφοφορία όλων των παρόντων µελών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  βρέθηκαν 30 έγκυρα ψηφοδέλτια,  ένα άκυρο 

και εννέα λευκά.  

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέχθηκε ο ∆ηµοτ ικός 

Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ.  Παπαβασιλείου Βασίλειος,  ο οποίος 

έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία,  ήτοι 30 ψήφους.  

 

Εκλογή Αντιπροέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Μετά τη μυστική ψηφοφορία όλων των παρόντων µελών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  

βρέθηκαν 35 έγκυρα ψηφοδέλτια και πέντε λευκά.  

Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέχθηκε η ∆ηµοτική 

Σύµβουλος της μείζονος µειοψηφίας κ.  Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα,  η  

οποία έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία,  ήτοι 35 ψήφους.  

 

Εκλογή Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Μετά τη µυστική ψηφοφορία όλων των παρόντων µελών του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  βρέθηκαν 29 έγκυρα ψηφοδέλτια και 11 

λευκά.  
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Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέχθηκε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ, ο 

οποίος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία,  ήτοι 29 ψήφους.  

 

Στη συνέχεια ο νεοεκλεγείς  Πρόεδρος,  κάλεσε τους 

νεοεκλεγέντες Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα να προχωρήσουν στην 

διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 

Η θητεία των  εκλεγέντων µελών του Προεδρείου λήγει  την 5η 

Μαρτίου 2017.  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

550-2014: Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

χρονική περίοδο από 7-9-2014 έως 5-3-4017       17120  16-9-2014 

 

 551-2014: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής 

Επιτροπής για  την χρονική περίοδο από 7-9-2014 έως 5-3-4017       

17526  17121  17-9-2014 

 

552-2014: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής για την χρονική περίοδο από 7-9-2014 έως 5-3-4017       17563 

17118   17-9-2014 

 

553-2014: Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών στη Γενική 

Συνέλευση της ΠΟΔ. 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                      Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
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ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                          ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ:  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ………………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ………………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ………………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ………………  

 

Γαλάνης Στέργιος       ………………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ………………  

 

Γάτσιος Ιωάννης       ………………  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      ………………  

 

Γκότσης Ηλίας        ………………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ………………  
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Γρηγοριάδης Χρήστος      ………………  

 

∆ούκας Γεώργιος       ………………  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ………………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ………………  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ………………  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα     ………………  

 

Καδής Γεώργιος       ………………  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      ………………  

 

Καλώτα Παναγιώτα       ………………  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ………………  

 

Καρύδας Νικόλαος       ………………  

 

Κοτρώνης Παναγιώτης      ………………  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     ………………  
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Μερετούδης ∆ηµήτριος      ………………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ………………   

   

Μοσχολιός Ζωγράφος      ………………  

 

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία    ………………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ………………  

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος      ………………  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ………………  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ………………  

 

Στεργίου Νικόλαος       ………………  

 

Τερζής Βασίλειος       ………………  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος      ………………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ………………  

 

Χαρίτος Χρήστος       ………………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ………………  
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Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ………………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ………………  

 

 


