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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 5/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 Στις Σέρρες, σήμερα την 5η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2017 ημέρα της 

εβδομάδος ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:00 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. 5/28-02-2017 

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 Δήλου, 

στην ιστοσελίδα του Δήλου 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. 

Χράπας Παντελής που συνεκάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, διαπίστωσε ότι 

από σύνολο 40 µελών, βρέθηκαν 36 παρόντα µέλη, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

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

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

 

 

………………………………………….. 

………………….…….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή 

των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.: 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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5Η   ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  παρόντες ;  Μπορούμε  να  ξεκινήσουμε ;   

 Θα  μου  επιτρέψετε  να  σας  χαιρετίσω  όλους ,  να  σας  ευχαριστήσω .  

Θα  μου  επιτρέψετε  με  την  επίσημη  πλέον  την  ανάληψη  των  

καθηκόντων  μου  να  πω  δυο  κουβεντούλες .  Δεν  θα  σας  κουράσω  

ιδιαίτερα  και  θα  συνεχίσουμε  με  την  διαδικασία  της  ανάδειξης  των  

μελών  της  Οικονομικής  και  της  Ποιότητας  Ζωής .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  μια  νέα  περίοδος  

ενασχόλησης  με  τα  κοινά  ξεκινάει  για  μένα ,  καθώς  μετά  την  τιμητική  

πρόταση  του  κ .  Δημάρχου  καταλαμβάνω  την  θέση  του  Προέδρου  του  

σώματος .   

 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  ο  σημαντικότερος  θεσμικός  

παράγων  διασφάλισης  και  απρόσκοπτης  εκπλήρωσης  της  λαϊκής  

εντολής .  Έτσι  επιθυμώ  να  καταστήσω  σαφές  ότι  θα  ασκήσω  τις  

αρμοδιότητές  μου  με  κύριο  γνώμονα  την  τήρηση  των  αρχών  της  

νομιμότητας  και  της  διαφάνειας ,  βασιζόμενος  δηλαδή  σε  σχετικές  

διατάξεις  τους  κανονισμούς  και  τα  προβλεπόμενα .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

και  οι  δήμοι  καλούνται  να  ανταποκριθούν  στις  σύγχρονες  απαιτήσεις  

και  να  ανταπεξέλθουν  στις  δυσκολίες  των  καιρών  και  της  πρωτόγνωρης  

κρίσης  σε  όλα  τα  επίπεδα   φροντίζοντας  και  ενεργώντας  για  το  καλό  

των  δημοτών  και  της  κοινωνίας .  
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Στο  πλαίσιο  αυτής  της  προσπάθειας  είναι  επιτακτική  ανάγκη  να  

κατανοήσουμε  τον  ρόλο  μας  μιας  και  αποτελεί  ιερό  χρέος  μας  να  

μεριμνήσουμε  για  την  ενίσχυση  των  θεσμών  και  των  διαδικασιών  της  

δημοκρατίας .   

Με  την  σκέψη  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  και  πρέπει  να  

είναι  η  βουλή  του  Σερραϊκού  λαού ,  δηλώνω  ότι  ως  Πρόεδρος  επιθυμώ  

την  συνεργασία  όλων  σας .   

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  έχουν  υποχρέωση  να  εκφράζουν  την  

γνώμη  τους ,  να  αποφασίζουν  και  να  ψηφίζουν  με  απόλυτη  ελευθερία  

αποβλέποντας  πάντοτε  στην  εξυπηρέτηση  του  συμφέροντος  του  

συνόλου  των  δημοτών  και  των  κατοίκων  του  Δήμου .   

Θα  σταθώ  δίπλα  σας ,  στο  πλάι  σας  και  θα  είμαι  συμπαραστάτης  

σας  σε  κάθε  απόφαση ,  αίτημα  και  πρωτοβουλία  που  θα  προάγει  την  

ανάπτυξη  και  θα  αναβαθμίζει  την  ζωή  των  Σερραίων .   

Σας  ευχαριστώ  και  ελπίζω  στην  συνεργασία  σας ,  προκειμένου  να  

επιτευχθεί  η  εύρυθμη  λειτουργία  του  σώματος  και  γενικά  τώρα  του  

Δήμου  μας .   

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε ,  να  ευχηθώ  και  εγώ  με  την  σειρά  μου  καλή  επιτυχία  στο  έργο  

σας .  Είμαι  βέβαιος  ότι  θα  φανείτε  όχι  μόνο  ισάξιος  του  προκατόχου  

σας ,  ο  οποίος  επιτέλεσε  το  έργο  του  εδώ  και  έξι  χρόνια  με  πολύ  

μεγάλη  επιτυχία .  Ήταν  ένα  Πρόεδρος  που  δίδαξε  πολιτικό  πολιτισμό ,  

που  δίδαξε  δημοκρατία .  Είμαι  βέβαιος  ότι  θα  είστε  και  εσείς  Πρόεδρος  

όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  Πρόεδρος  όλων  των  δημοτικών  

παρατάξεων ,  θα  διασφαλίσετε  την  ομαλή  λειτουργία  του  Δημοτικού  
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Συμβουλίου  και  θα  την  διασφαλίσετε  με  την  αντικειμενικότητά  σας  και  

με  την  δικαιοσύνη  που  σας  διέπει .  

 Ασφαλώς  η  ομαλή  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δεν  

εξαρτάται  μόνο  από  τις  ικανότητες  ενός  Προέδρου ,  εξαρτάται  από  

όλους  μας .  Εάν  και  ένας  μόνος  θέλει  να  διαταράξει  την  ομαλή  

λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  πράγματι  μπορεί  να  το  πετύχει  

και  είναι  εύκολο  να  το  πετύχει  αλλά  ο  ίδιος  απομονώνεται  από  την  

κοινωνία ,  διότι  δεν  προκαλεί  καλές  εντυπώσεις  αλλά  μένει  και  στο  

περιθώριο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 Είμαι  βέβαιος  ότι  δεν  θα  υπάρξουν  τέτοια  φαινόμενα ,  ότι  θα  

ανταποκριθείτε  με  μεγάλη  επιτυχία  στο  έργο  σας  και  όλοι  θα  

βοηθήσουμε  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Θα  πω  ένα  πολύ  μεγάλο  ευχαριστώ  στον  φίλο  τον  Παπαβασιλείου  

τον  Βασίλη  για  την  μεγάλη  προσφορά  του  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

στην  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μέχρι  τώρα .  

Συνεργαστήκαμε  άψογα ,  έκανε  ότι  το  καλύτερο  μπορούσε .  

Λειτούργησε ,  όπως  είπα  και  προηγουμένως ,  με  πολύ  δημοκρατικό  

τρόπο ,  με  πολιτικό  πολιτισμό ,  είναι  ένας  πετυχημένος  Πρόεδρος .  Το  

ότι  έχω  προτείνει  τον  κ .  Αραμπατζή  δεν  σημαίνει  ότι  απέτυχε  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Το  εξήγησα  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  θέλω  να  δώσω  την  δυνατότητα  να  δοκιμαστούν  όσο  γίνεται  

περισσότεροι  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Αυτό  ήταν  το  πολιτικό  μου  

σκεπτικό  και  τίποτα  άλλο .   

 Καλή  επιτυχία  Πρόεδρε  στο  καινούργιο  σας  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε  να  συνεχίσουμε ;  Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ,  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  Και  ο  κ .  Φωτιάδης .  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε   και  εμείς  με  την  σειρά  μας  θέλουμε  να  σας  

συγχαρούμε  και  να  δηλώσουμε  ότι  είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  κάνετε  το  

παν  προκειμένου  το  όργανο  αυτό  όπως  το  ονομάσατε  την  τοπική  

βουλή ,  να  λειτουργήσει  και  να  σταθεί  στο  ύψος  των  περιστάσεων ,  

διότι  πράγματι  οι  δημότες  μας ,  οι  συνδημότες  μας  έχουν  στραμμένα  τα  

βλέμματα  εδώ  διότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  με  το  τεκμήριο  της  

εγγύτητας  είναι  η  δική  τους  διοίκηση .   

 Εγώ  θα  συγχαρώ ,  επέτρεψέ  μου  και  τον  κ .  Αντιπρόεδρο  και  τον  

κ .  γραμματέα ,  διότι  είναι  προεδρείο .  Αποτελεί  παράλειψη ,  θέλω  και  

στους  τρεις  να  ευχηθούμε  ότι  θα  πρέπει  ως  αρραγές  σχήμα  να  

προετοιμάζεται  με  τον  δέοντα  τρόπο  και  την  δέουσα  προσοχή  και  

δημοκρατικότητα ,  όπως  έβαλε  και  ο  κ .  Αγγελίδης  για  να  υπηρετηθεί  

εδώ  το  αίτημα  όλων  των  παρατάξεων  για  να  υπάρχει  η  επιθυμητή  

συναίνεση  και  σύμπνοια .   

 Να  είστε  όλοι  γεροί  και  καλή  δουλειά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Φωτιάδη .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  του  δώσουμε  τον  λόγο .  Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θέλοντας  και  εγώ  με  την  σειρά  μου  να  ευχαριστήσω  πρώτα  τον  

Δήμαρχο ,  τον  κ .  Πέτρο  Αγγελίδη ,  ο  οποίος  με  τίμησε  από  την  πρώτη  

στιγμή  από  την  αρχή  του   2011 σε  μια  περίοδο  πολύ  δύσκολη  
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μεταβατική  από  τον  Καποδίστρια  στον  Καλλικράτη ,  θέλω  να  τον  

ευχαριστήσω  για  την  τιμή  που  μου  έκανε  για  τα  έξι  χρόνια  της  θητείας ,  

τα  πρώτα  χρόνια  ήταν  πιο  δύσκολα ,  τα  μετέπειτα  πιο  εύκολα ,  διότι  

μπήκαμε  σε  μια  ρότα  ομαλή ,  ομαλότερη  όλοι  μας  εμείς ,  όλο  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Θέλω  να  ευχηθώ  στον  νέο  Πρόεδρο  καλή  επιτυχία ,  στο  νέο  

προεδρείο  καλή  επιτυχία .  Πιστεύω ,  εγώ  την  θεωρώ  δεδομένη ,  πιστέψτε  

με ,  γιατί  γνωρίζω  τις  ικανότητες  και  του  Προέδρου  και  του  

αντιπροέδρου  και  του  γραμματέα .  Είναι  ένα  νέο  σχήμα ,  το  οποίο  είμαι  

σίγουρος  ότι  θα  πετύχει .  

 Σας  ευχαριστώ  όλους ,  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους  για  

την  συνεργασία  αυτών  των  ετών .  Εύχομαι  να  βαδίσουμε  ομαλά ,  

αγαπημένα ,  να  συμπορευτούμε  σε  αποφάσεις  οι  οποίες  θα  ωφελήσουν  

την  Σερραϊκή  κοινωνία .  Όλο  τον  Σερραϊκό  λαό .   

 Να  είστε  καλά .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη ,  παράλειψή  μου ,  ξέχασα  να  δώσω  συγχαρητήρια  

στον  αντιπρόεδρο  και  στον  γραμματέα .  Είναι  δυο  άτομα  που  έχουν  

διακριθεί  για  το  ήθος  τους  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  είμαι  

βέβαιος  ότι  θα  τα  πάνε  πάρα  πολύ  καλά  μαζί  με  τον  νέο  Πρόεδρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  έχετε  κάτι  να  συμπληρώσετε  να  ξεκινήσετε  την  διαδικασία  για  

την  συγκρότηση  και  εκλογή  Οικονομικής  Επιτροπής .  

 Ο  αριθμός  των  μελών  είναι  οκτώ  συν  ένας .  Ο  επικεφαλής  από  τον  

Δήμαρχο  ή  από  τον  αντιδήμαρχο  που  ορίζεται .  Ο  αριθμός  των  μελών  

που  εκλέγονται  από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας  είναι  πέντε  και  ο  
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αριθμός  των  μελών  που  εκλέγονται  από  τις  δημοτικές  παρατάξεις  της  

μειοψηφίας  είναι  τρεις .   

 Νομίζω  ότι  πρέπει  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία .  Από  την  πλευρά  

της  πλειοψηφίας  υπάρχει  έτοιμη  η  πρόταση  από  την  πλευρά  του  Δήμου .   

 Τα  τακτικά  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είναι  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  Χρήστος ,  ο  Δούκας  Γεώργιος ,  Καδής  Γεώργιος ,  

Κυρτάσογλου  Δημήτριος  και  ο  κ .  Χράπας  Παντελής .  Άρα  περιμένουμε  

από  το  σύνολο  της… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  Πρόεδρος ,  συγνώμη ,  ο  κ .  Χαρίτος .  Περιμένουμε  από  το  σύνολο  

της  μειοψηφίας  να  μας  κάνετε  τις  προτάσεις  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  τα  αναπληρωματικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  πω  αμέσως  και  τα  αναπληρωματικά .   

 Τα  αναπληρωματικά  είναι  τα  τρία  που  προανέφερα .  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης  και  ο  κ .  

Μερετούδης  Δημήτριος .   

 Να  ακούσουμε  τις  προτάσεις  σας  από  την  πλευρά  σας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όσον  αφορά  την  εκλογή  των  μελών  των  δυο  επιτροπών  που  αφορά  την  

αντιπολίτευση  θέλω  να  δηλώσω  ότι  στην  πρώτη  περίοδο  της  θητείας  

είχα  βάλει  υποψηφιότητα ,  παρόλα  αυτά  υπήρχε  μια  πολύ  σοβαρή  

αντικειμενική ,  κατά  την  γνώμη  της  Δημοτικής  Αρχής ,  υποκειμενική  

κατά  την  δική  μου ,  δυσκολία .  Δυστυχώς  δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  να   
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υπάρχει  κάλυψη  όσον  αφορά  την  γραμματειακή  υποστήριξη  των  

συνεδριάσεων  σε  απογευματινή  ώρα .  Τι  γίνεται  με  αυτό  το  ζήτημα ;   

 Με  αυτόν  τον  τρόπο  υπάρχει  ένας  πολύ  σοβαρός  κοινωνικός  

αποκλεισμός  σε  εργαζόμενους  του  ιδιωτικού  τομέα ,  που  άλλωστε  είναι  

και  η  πλειοψηφία  της  κοινωνίας .   

 Θέλω  να  το  δηλώσω  στο  σώμα  δημόσια  αλλά  και  στα  ΜΜΕ  που  

γράφουν .  Είναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  δημιουργεί  προβλήματα ,  διότι  η  

δικαιολογία  στην  μη  υποστήριξη  απογευματινών  συνεδριάσεων  ήταν  

όταν  δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  να  υπάρχει  κάποιος  υπάλληλος  να  

κρατάει  τα  πρακτικά .  Οι  επίσημοι .  Γι '  αυτό  άλλωστε  δεν  μπόρεσα  να  

συμμετέχω  και  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  που  είχα  ψηφιστεί  και  

προχώρησε  άμεσα  και  η  αντικατάστασή  μου .   

 Θα  ήθελα  να  ξέρω ,  εάν  τυχόν  υπάρχει  η  δυνατότητα  αυτό  να  

αντιστραφεί  για  να  υπάρχει  και  η  δυνατότητα  σε  κάποιον  εργαζόμενο  

του  ιδιωτικού  τομέα  να  μπορεί  να  συμμετέχει  σ’   ένα  ρόλο  που  στην  

τελική  τον  έχουν  επιλέξει  οι  δημότες  του  και  ο  νόμος  προβλέπει  την  

συμμετοχή  του .   

 Εάν  τυχόν  αυτό  το  πράγμα  δεν  γίνεται ,  κατά  την  γνώμη  μας  

διαφωνούμε ,  υπάρχουν  δυνατότητες  να  υπάρξει  ένα  μικρό  οικονομικό ,  

έτσι  ώστε ,  να  έχουμε  μια  κάλυψη  σε  αυτό .  Εάν ,  παρόλα  αυτά  η  

Δημοτική  Αρχή  συνεχίσει  να  υποστηρίζει  ότι  αυτό  το  πράγμα  δεν  

γίνεται ,  δηλαδή  συνεδριάσεις  απογευματινές  ώρες ,  έτσι  ώστε ,  να  σας  

το  πω  και  ορθά-κοφτά ,  να  μπορώ  και  εγώ  να  έχω  την  δυνατότητα ,  μιας  

και  ο  νόμος  το  προβλέπει ,  να  συμμετάσχω  σε  μια  Επιτροπή ,  αλλιώς  

κρίνουμε  με  βάση  δυο  μέτρα  και  δυο  σταθμά ,  αποκλείουμε  τους  

ιδιωτικούς  υπαλλήλους  και  όλοι  οι  υπόλοιποι  έχουν  το  δικαίωμα  να  

συμμετάσχουν .   
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 Εγώ  δεν  θα  δηλώσω  υποψήφιος  και  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  

σύμπνοια  των  υπόλοιπων  παρατάξεων  της  αντιπολίτευσης  την  απόφασή  

τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Γενικός  έχει  τον  λόγο .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί  να  εφαρμοστεί  κάτι  τέτοιο ;  Νομίζω  δεν  είναι  εφικτό  αυτό .  Από  

ότι  γνωρίζω ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  είναι  εφικτό .  Δεν  μπορεί  να  γίνει  

τα  απογεύματα .  Το  ξανά  κοιτάζουμε  εκ  νέου  αλλά  νομίζω  ότι  είναι  

τρομερά  δύσκολο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  συμφωνώ  με  τον  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  λίγο ,  δώστε  μου  λίγο  χρόνο  να  το  δω  το  θέμα .  Γνωρίζω  

ότι  έχει  τρομερά  μεγάλες  δυσκολίες .   Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μου  επιτρέπεις ;  Επειδή  έχω  την  εμπειρία ,  δεν  είναι  μόνο  η  

γραμματέας  ή  ο  γραμματέας  που  θα  κρατάει  τα  πρακτικά .  Είναι  όμως  

οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  από  όλα  τα  τμήματα .  Δηλαδή  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  έρχονται  όλα  τα  θέματα .  Μπορεί  να  είναι  από  

την  Διαχείριση  Ακίνητης  Περιουσίας .  Μπορεί  να  είναι  από  το  

Λογιστήριο .  Μπορεί  να  είναι  από  το  τμήμα  Έργων ,  μπορεί ,  μπορεί .  

Όλοι  αυτοί  θα  πρέπει  να  έρχονται  το  απόγευμα  για  να  δίνουν  

διευκρινήσεις  και  τα  λοιπά .  Νομίζω  ότι  εκεί  είναι  η  δυσκολία ,  όχι  στον  

γραμματέα .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχουν  και  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  που  

συνεδριάζουν  απογευματινές  ώρες .  Η  ΕΣΕΠΕ ,  η  ΕΣΕΔΕ  απογευματινές  

ώρες  συνεδριάζουν ,  γιατί  προφανώς  τα  μέλη  το  πρωί  βρίσκονται  στα  

σχολεία  και  δεν  μπορούν  να  συνεδριάζουν  πρωινές  ώρες .  Επομένως ,  

νομίζω  ότι  είναι ,  εφόσον  υπάρχει  επιθυμία ,  γιατί  δεν  θα  μπορέσετε  να  

το  εξετάσετε  κάποια  άλλη  μέρα ,  η  υποψηφιότητα  που  θα  τεθεί  από  τον  

κ .  συνάδελφο  είναι  εάν  είναι  να  τεθεί  σήμερα  ή  να  μην  τεθεί .  

Επομένως  νομίζω  ότι  έχει  κάποιο  δίκαιο  σε  αυτό  που  λέει .  Όσοι  

είμαστε  ελεύθεροι  επαγγελματίες  αυτό  είναι  μια  δυσκολία  

αντικειμενική .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  στον  κ .  Παπαβασιλείου  και  θα  δώσω  και  στον  κ .  Δήμαρχο  

αμέσως .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Καρύδα  έχετε  το  δίκαιο  με  το  μέρος  σας ,  όμως  πρακτικοί  λόγοι  

απαγορεύουν  την  λειτουργία  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Δεν  είναι  θέμα  μόνο  

γραμματέα .  Είναι  θέμα  εισηγητών .  Οι  εισηγητές  είναι  υπάλληλοι  του  

Δήμου  οι  οποίοι  πρέπει  να  κληθούν .  Ποιος  από  όλους  τους  υπαλλήλους  

κάθε  φορά ,  που  είναι  τόσο  συχνές  οι  συνεδριάσεις ,  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  κυρίως  και  παράλληλα  φυσικά  της  Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής ,  θα  μπορούσε  να  ανταποκριθεί  να  έρχεται  απόγευμα  εκτός  

ωραρίου ;    
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 Αυτός  είναι  ο  πρακτικός  λόγος  για  τον  οποίο  δεν  μπορεί  να  

υλοποιηθεί  το  αίτημά  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  προσθέσω  και  εγώ  και  να  πω ,  έχει  δίκαιο  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  και  ο  κ .  Γκότσης ,  διότι  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  

στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  παρευρίσκονται  αρκετοί  υπάλληλοι  για  

να  δώσουν  κάποιες  διευκρινήσεις .  Ένα  είναι  αυτό .  Οπότε  είναι  πολύ  

δύσκολο  ένας  αριθμός  υπαλλήλων  να  έρχεται  το  απόγευμα .  

 Δεύτερον .  Η  Οικονομική  Επιτροπή  ή  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

γίνεται  μια  φορά  ή  το  πολύ  δυο  φορές  τον  μήνα  και  γίνονται  το  

μεσημέρι  κατά  τις  12:00΄  με  1:00΄  η  ώρα  περίπου .   

 Πρέπει  να  πούμε  επίσης  ότι  σε  πολλούς  δήμους  ακριβώς  γι '  αυτό  

τον  λόγο ,  για  να  παρευρίσκονται  και  δημοτικοί  υπάλληλοι  

προϊστάμενοι ,  διευθυντές  και  να  δίνουν  διευκρινήσεις ,  τα  Δημοτικά  

Συμβούλια  γίνονται  το  μεσημέρι ,  γίνονται  στις  12:00΄και  στις  1:00΄  η  

ώρα .  Είναι  αδύνατο  έως  πολύ  δύσκολο  να  γίνει  Οικονομική  Επιτροπή  

και  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  προπαντός  η  Οικονομική  Επιτροπή  το  

απόγευμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε .  Νομίζω  ότι  δόθηκαν  οι  εξηγήσεις .  Κύριε  Φωτιάδη ,  

κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  πέντε  λεπτά  στην  διάθεσή  σας  και  εάν  δεν  

επαρκεί  ο  χρόνος  θα  σας  περιμένουμε .    

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  ξεκινήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καθίστε  κ .  Χασαπίδη ,  μην  με  πιέζετε  πρώτη  μέρα ,  δεν  είναι  σωστό .  

Είναι  κάτω  το  ΚΕΠ  οι  κυρίες  και  ετοιμάζουν  τα  ψηφοδέλτια .  Δεν  

γίνεται  διαφορετικά .  Λίγο  υπομονή .  Την   υπομονή  σας .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε .  Τα  ψηφοδέλτια  είναι  έτοιμα ,  

μπορούμε  να  ξεκινήσουμε  την  διαδικασία .   Οι  ψηφολέκτες  παραμένουν  

οι  ίδιοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε ,  σηκωθείτε .  Πέντε  λεπτά  υπόθεση  είναι  κυρία  Χατζημαργαρίτη .  

Όσοι  δηλώνουν  αδυναμία  θα  βρούμε  αντικαταστάτες .  Ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης .  Η  κυρία  Ηλιοπούλου .  Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σταυρούς ,  σταυρούς  πόσους  βάζουμε ;  Το  λέει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  την  προσοχή  σας  για  ένα  λεπτό .  Τρεις  ψήφους  

βάζουμε  για  τα  τακτικά  και  δυο  για  τα  αναπληρωματικά ,  γιατί  να  

ξεκαθαριστεί  και  να  μην  γίνει  κάποιο  λάθος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  συμπολίτευση  δεν  ψηφίζει  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο  το  σύνολο  της  αντιπολίτευσης .  Η  επόμενη  φάση  είναι  που  θα  

ψηφίσουμε  όλοι  μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Η  πλειοψηφία  δεν  ψηφίζει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Από  την  διαδικασία   

Παρόντες :  12 

Έβαλαν :  

Χρυσανθίδης :  11 

Ιλανίδου :  12 

Καλώτα :  12 

 Περιμένουμε  τους  αναπληρωματικούς .  

Επί  των  παρόντων :  12 

Έλαβαν :  

Αναστασιάδης  Ηλίας :  12 

Γεωργούλα  Σουλτάνα :  11 

 

 Την  υπομονή  σας  για  πέντε  λεπτά  για  να  φωτοτυπήσουν ,  να  

γράψουν  το  ψηφοδέλτιο  και  σε  πέντε  λεπτά  θα  ξεκινήσουμε  την  

διαδικασία ,  για  να  ολοκληρωθεί  αυτή  η  διαδικασία ,  για  να  βγουν  τα  

τελικά  αποτελέσματα  για  την  Οικονομική  Επιτροπή .  

 Ευχαριστώ .   

 

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

 

Ξεκινάει  η  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  Ενημερωτικά  θα  

ψηφίσουμε  στο  ψηφοδέλτιο  μέχρι  οκτώ  μέλη  για  τακτικά .  Έχετε  την  

δυνατότητα  να  βάλετε  και  λιγότερα  βέβαια .  Ο  μέγιστος  αριθμός  είναι  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  5ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

18

έως  οκτώ .  Πέντε  τακτικά  από  την  πλειοψηφία  και  τρία  τακτικά  από  την  

μειοψηφία .   

 Να  ξεκινήσει  η  διαδικασία ,  ας  είμαστε  σύντομοι  για  να  

προχωρήσουμε  στην  συνέχεια  στην  διαδικασία  για  τα  αναπληρωματικά  

μέλη  τα  οποία  θα  είναι  τρία  από  την  πλειοψηφία  και  δυο  από  την  

μειοψηφία .   

 Μπορούμε  να  ξεκινήσουμε .   

Έχετε  υπόψη  σας  ότι  ξεκίνησε  και  η  διαδικασία  για  τους  

αναπληρωματικούς  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Όσοι  συνάδελφοι  δεν  

ψηφίσανε  ας  προχωρήσουμε  λιγάκι  πιο  σύντομα .   

 Ευχαριστώ .   

 

Τα  αποτελέσματα  τα  τελικά .   

Σύνολο :  36 

Λευκά :  1 

Τα  τακτικά  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής   

Γρηγοριάδης :  32 

Δούκας :  32 

Καδής :  32 

Κυρτάσογλου :  31 

Χράπας :  33 

Από  τα  μέλη  της  μειοψηφίας   

Χρυσανθίδης :  29 

Ιλανίδου :  23 

Καλώτα :  35 
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Έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  

προχωράμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  αναπληρωματικά  μέλη  να  μετρηθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  υπάρχουν  ακόμα  και  τα  αναπληρωματικά  μέλη .  Σύντομα  θα  

έρθουν  και  τα  αποτελέσματα .  

Ένα  λεπτό  λίγο  την  προσοχή  σας .  Έχω  έτοιμα  τα  ψηφοδέλτια  της  

μειοψηφίας .  Για  να  κερδίσουμε  χρόνο  να  σας  μοιραστούν  και  να  

ξεκινήσουμε  αμέσως  την  διαδικασία  μόλις  ολοκληρωθεί  η  

καταμέτρηση  για  την  Ποιότητα  Ζωής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  την  Ποιότητα  Ζωής  Πρόεδρος  θα  οριστεί  με  

απόφασή  μου  ο  κ .  Γκότσης  Ηλίας  και  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  

Επιτροπής ,  όπως  είπε ,  ο  κ .  Χαρίτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  τελικά  αποτελέσματα  από  τους  αναπληρωματικούς  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .   

Σύνολο  36 

Έγκυρα :  35 

Λευκό :  1 

Από  τα  μέλη  της  πλειοψηφίας .   

Παπαβασιλείου  Βασίλειος :28  

Χατζημαργαρίτης :  29 

Μερετούδης :  32 

Από  τα  μέλη  της  μειοψηφίας  

Αναστασιάδης  Ηλίας :27  
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Γεωργούλα  Σουλτάνα  :33  

 

 Προχωράμε  στην  διαδικασία  από  την  πλευρά  της  μειοψηφίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας  τα  λέτε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μια  φορά  ακόμη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  λίγο  τον  προσοχή  σας .   

Σύνολο  36 

Έγκυρα :  35 

Λευκό :  1 

Από  τα  μέλη  της  πλειοψηφίας .   

Παπαβασιλείου  Βασίλειος :  28  

Χατζημαργαρίτης :  29 

Μερετούδης :  32 

Από  τα  μέλη  της  μειοψηφίας  

Αναστασιάδης  Ηλίας :  27  

Γεωργούλα  Σουλτάνα :  33  

 

Έχουμε  και  την  εκλογή  των  τακτικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής   

Ψηφίσαντες :11 

Έγκυρα :11  

Δρίγκα  Χρυσούλα :  11 

Γεωργούλα  Σουλτάνα :  10  

Μοσχολιός  Ζωγράφος :  11 
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Έχουμε  τα  αποτελέσματα  σε  σύνολο  11 ψηφισάντων   εκλογής  για  

αναπληρωματικά  μέλη  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

Ηλιοπούλου  Σταλακτή :  10 

Αναστασιάδης  Ηλίας :  11 

 

Δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα ,  συνεχίζεται  κανονικά  η  

διαδικασία .   

 

Τα  αποτελέσματα  των  τακτικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  

Σύνολο :  35 

Λευκά :  2 

Γάτσιος  Ιωάννης :  32 

Γρηγοριάδης  Χρήστος :  29 

Κυρτάσογλου  Δημήτριος :  28 

Μερετούδης  Δημήτριος :  30 

Χράπας  Παντελής  :25 

Από  τα  μέλη  της  μειοψηφίας  

Δρίγκα  Χρυσούλα :31 

Γεωργούλα  Σουλτάνα :  31 

Μοσχολιός  Ζωγράφος :  32 

 

Έχουμε  και  τα  αποτελέσματα  των  αναπληρωματικών  τελικά  για  την  

Ποιότητα  Ζωής .   

Σύνολο :  35 

Λευκά  :2  

Έγκυρα :  33 

Παπαβασιλείου  Βασίλειος :  29 
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Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης :  30 

Τσαλίκογλου  Δημήτριος :  30  

Από  τα  μέλη  της  μειοψηφίας .   

Ηλιοπούλου  Σταλακτή :  29 

Αναστασιάδης  Ηλίας :  28 

  

 Λήξη  της  συνεδρίασης .  Σας  ευχαριστώ  όλους ,  ευχαριστώ  και  τα  

μέλη  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  για  την  συνεργασία  τους .   

 Ευχαριστώ  πολύ ,  καλό  απόγευμα ,  γεια  σας .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

174-2017: Εκλογή  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  

χρονική  περίοδο  από  5/3/2017 μέχρι  31/8/2019                

3942  13/3/2013 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  5ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 

23

175-2017: Εκλογή  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  για  τη  χρονική  περίοδο  από   

5/3/2017 μέχρι  31/8/2019 

             3941   

13/3/2017 

 

176-2017: Εκλογή  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   για  τη  χρονική  περίοδο  

από   5/3/2017 μέχρι  31/8/2019    

       3940  13/3/2017  

 

 

……………………………… 

…………… 

 

 

Στο  2,  κατά  το  οποίο  προέδρευε  πλέον  της  συνεδρίασης  το  

νεοεκλεγέν  Προεδρείο ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εισήλθε  σε  συζήτηση  

της  εκλογής  των  τακτικών  και  αναπληρωματικών  µ ελών  της  

Οικονομικής  Επιτροπής ,  σύμφωνα  µ ε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74 του  

Ν .  3852/2010. 

 

 Ο  νεοεκλεγείς  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  την  υπ΄  αριθµ . 6245/20-

2-2017 εισήγηση  του  Τμήματος  /κών  Διαδικασιών ,  ενημέρωσε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  µ ε  βάση  το  παραπάνω  άρθρο ,  η  ψηφοφορία  

είναι  και  ότι  η  Οικονομική  Επιτροπή  για  το  Δήλο  Σερρών  απαρτίζεται  

από  εννέα  µ έλη  (9/µ έλη) ,  ήτοι  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  Διοικητικών  -    
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Οικονομικών  Λειτουργιών ,  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης ,  Διαφάνειας  

και  Νομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου ,  τον  οποίο  όρισε  ως  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  ο  κ .  Δήμαρχος  και  από  οκτώ  (8)  τακτικά  µ έλη ,  

εκ  των  οποίων ,   τα  πέντε  (5)   τακτικά  µ έλη  προέρχονται  από  τον  

συνδυασμό  της  πλειοψηφίας  και  τα  άλλα  τρία  (3)  τακτικά  µ έλη  από  

τους  υπόλοιπους  συνδυασμούς .   

 

 Επίσης  σημείωσε  ότι  από  το  Δ .Σ .  θα  εκλεγούν  στη  συνέχεια  

πέντε  (5)  αναπληρωματικά  µ έλη ,  εκ  των  οποίων  τα  τρία  (3)  µ έλη  θα  

προέρχονται  από  τον  συνδυασμό  της  πλειοψηφίας  και  τα  άλλα  δύο  (2)  

από  όλους  τους  υπόλοιπους  συνδυασμούς .  

 

Ενημέρωσε  επίσης ,    ότι  σύμφωνα  µ ε  τις  διατάξεις  του  Ν .    

3852/2010,   δεν  προβλέπεται  ειδική  διαδικασία  ανάδειξης  πριν  τη  

ψηφοφορία  από  το  Δ .Σ .  για  την  ανάδειξη  από  την  παράταξη  της  

πλειοψηφίας  των  ενδιαφερομένων  µ ελών  της  για  την  εν  λόγω  επιτροπή ,  

ενώ  προβλέπεται  σαφώς  για  τις  παρατάξεις  της  μειοψηφίας .  

 

Σημείωσε  ακόμη  ότι  δεν  μπορεί  να  εκλεγεί  ως  µ έλος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Κάθε  

µ έλος  του  Δ .Σ .  ψηφίζει  ισάριθμα  µ έλη ,  δηλαδή  οκτώ  (8)  τακτικά  και  

πέντε  (5)  αναπληρωματικά  αντίστοιχα  και  εκλέγονται  όσοι  λάβουν  την  

απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  µ ελών  του  Δ .Σ .  

 

Με  βάση  τα  παραπάνω ,  ο  νεοεκλεγείς  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  κάλεσε  τους  συμβούλους  των  παρατάξεων  της  μειοψηφίας  

να  αναδείξουν  µ ε  τους  τρεις  (3)  υποψηφίους  ως  .  Στην  διαδικασία  
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αυτή ,  έθεσαν  υποψηφιότητα  οι  κ .κ . :  Ιλανίδου  – Βίλλιου  Δέσποινα ,  

Καλώτα  Παναγιώτα  και  Χρυσανθίδης  Βασίλειος .  

Βρέθηκαν  (12) ψηφοδέλτια .  

 

Έλαβαν  οι  κ .κ . :   

     Ιλανίδου  –  Βίλλιου  Δέσποινα  

12 

ψήφους  

 Καλώτα  Παναγιώτα  

12 

ψήφους  

 Χρυσανθίδης  Βασίλειος  

11 

ψήφους  

Επομένως  υποψήφιοι  αναδείχθηκαν  

οι  κ .κ . :   

1

.  

Ιλανίδου  – Βίλλιου  

Δέσποινα  12 ψήφους   

2

.  Καλώτα  Παναγιώτα  12 ψήφους   

3

.  Χρυσανθίδης  Βασίλειος  11 ψήφους   

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ανάδειξης  των  παραπάνω  υποψηφίων  

τακτικών  µ ελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  από  τους  συνδυασμούς  

της  μειοψηφίας ,   ακολούθησε  από  ολόκληρο  το   Δ .Σ .  για  την  εκλογή  

των  αναδειχθέντων  της  μειοψηφίας  και  των  ενδιαφερομένων  της  

πλειοψηφίας  συμβούλων  στην  Οικονομική  Επιτροπή .     

 

Κάθε  σύμβουλος  ψήφισε  ισάριθμους  υποψηφίους  µ ε  τα  µ έλη  της  

Οικονομικής  επιτροπής   
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Κατά  τη  μυστική  αυτή  ψηφοφορία  των  

µ ελών  του   Δ  .Σ . ,   βρέθηκαν  

(35) ψηφοδέλτια  και   (1)   

Έλαβαν  οι  κ .κ . :     

Γρηγοριάδης  Χρήστος  32 ψήφους   

Δούκας  Γεώργιος  32 ψήφους   

Ιλανίδου-Βίλλιου  

Δέσποινα  23 ψήφους   

Καδής  Γεώργιος  32 ψήφους   

Καλώτα  Παναγιώτα  35 ψήφους   

Κυρτάσογλου  

Δηµ ήτριος  31 ψήφους   

Χράπας  Παντελής  33 ψήφους   

Χρυσανθίδης  

Βασίλειος  29 ψήφους   

Μετ

ά  

την  ολοκλήρωση  

της  

ως  

άνω  

διαδικασία

ς ,  

εκλέχθηκαν  

στην  

  

,  οι  παρακάτω  σύμβουλοι  

ως  µ έλη :  

1.  Καλώτα  Παναγιώτα  35 ψήφους   

2.  Χράπας  Παντελής  33 ψήφους   

3.  Γρηγοριάδης  

Χρήστος  32 ψήφους   

4

.  Δούκας  Γεώργιος  32 ψήφους   
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5

. Καδής  Γεώργιος  32 ψήφους   

6

.  

Κυρτάσογλου  

Δημήτριος  31 ψήφους   

7

.  

Χρυσανθίδης  

Βασίλειος  29 ψήφους   

8

.  

Ιλανίδου-Βίλλιου  

Δέσποινα  23 ψήφους   

 

Ακολούθως  ο  νεοεκλεγείς  Πρόεδρος ,  κάλεσε  τους  Συμβούλους  

των  συνδυασμών  της  μειοψηφίας  να  αναδείξουν  µ ε  όμοια  διαδικασία  

τα  ω  τους  για  να  ψηφιστούν  από  το  Δ .Σ .  

 

Κατά  τη  διαδικασία  αυτή ,  έθεσαν  υποψηφιότητα  οι  κ .κ .  

Αναστασιάδης  Ηλίας  και  Γεωργούλα  Σουλτάνα .  

 

Βρέθηκαν  (12) ψηφοδέλτια .  

 

Έλαβαν  οι  κ .κ . :  

Αναστασιάδης  Ηλίας  12 ψήφους  

Γεωργούλα  Σουλτάνα  11 ψήφους  

 

Αναδείχθηκαν  και  προτάθηκαν  οι  ακόλουθοι  σύμβουλοι :  

1.  Αναστασιάδης  Ηλίας  12 ψήφους  

2.  Γεωργούλα  Σουλτάνα  11 ψήφους  
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Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ανάδειξης  των  υποψηφίων  

αναπληρωματικών  µ ελών  από  τους  συνδυασμούς  της  μειοψηφίας ,  

καθώς  και  των  ενδιαφερομένων  από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας ,   

ακολούθησε  από  το  σύνολο  των  µ ελών  του  Δ  .Σ .   για  την  ανάδειξη  των  

ω  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

Κάθε  σύμβουλος  ψήφισε  ισάριθμους  υποψηφίους  µ ε  τα  

αναπληρωματικά  µ έλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

 

Κατά  τη  μυστική  ψηφοφορία  των  µ ελών  του   Δ .Σ . ,

βρέθηκαν  (35) έγκυρα  ψηφοδέλτια  (1)  άκυρο  και  

εκλέχθηκαν  στην    οι  παρακάτω  σύμβουλοι  ως  μέλη :   

    

   

Μερετούδης  

Δηµ ήτριος   µ ε  32  ψήφους   

Χατζηµ αργαρίτης  

Μαργαρίτης  µ ε  29  ψήφους   

Παπαβασιλείου  

Βασίλειος   µ ε  28  ψήφους   

Γεωργούλα  

Σουλτάνα   µ ε  33  ψήφους   

Αναστασιάδης  Ηλίας   µ ε  27  ψήφους   

 

Η  θητεία  των  µ ελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  05-03-2017 μέχρι  31-

08-2019.  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  
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