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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  13/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες ,  σήμερα  την  1η  του  μηνός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του  έτους  

2019 ημέρα  της  εβδομάδος  ΚΥΡΙΑΚΗ  και  ώρα  12:00 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 όπως  τα  άρθρα  αυτά  

αντικαταστάθηκαν  με  τα  άρθρα  71 του  Ν .  4555/2018 και  2 του  Ν .  

4623/2019 αντίστοιχα  και  μετά  από  την  αριθμ .  13/28-08-2019 

πρόσκληση  του  πλειοψηφούντος  συμβούλου  του  επιτυχόντος  

συνδυασμού ,  κ .  Βασιλείου  Κατιρτζόγλου ,  όπως  ανακηρύχθηκε  από  την  

απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Σερρών  32/2019. 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 :  
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1.  Εκλογή  Προέδρου ,  Αντιπροέδρου  και  Γραμματέα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  

 

2.  Εκλογή  των  τακτικών  και  των  αναπληρωματικών  μελών  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδριάσεως  ο  Προεδρεύων  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  κ .  Βασίλειος  Κατιρτζόγλου  που  συνεκάλεσε  σε  

συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  διαπίστωσε  ότι  από  σύνολο  41 

μελών ,  βρέθηκαν  40 παρόντα  μέλη ,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ)  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ   

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  ο  Δήμαρχος  κ .  Αλέξανδρος  

Χρυσάφης ,  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 .  24852/23-08-2019 εισήγηση  του  Τμήματος  Δ /κών  Διαδικασιών ,  

ανέγνωσε  τις  αντίστοιχες  διατάξεις  για  το  κάθε  ένα  θέμα .  

 

-  Καθήκοντα  Ειδικού  Γραμματέα ,  ανέθεσε  στην  υπάλληλο  του  

Δήμου  κ .  Παγκάλου  Γαρυφαλιά .  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  προς  τα  τακτικά  μέλη  Δημοτικού  Συμβουλίου  

για  την  εκλογή  των  μελών  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ   

 

………………………  

……………..  
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13Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  με  την  ιδιότητα  του  προεδρεύοντος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  της  νέας  δημαρχιακής  θητείας  επιθυμώ  να  σας  

καλωσορίσω  στο  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο .  Να  ευχηθώ  να  έχουμε  μια  

δημιουργική  και  αποτελεσματική  θητεία ,  να  πρυτανεύσουν  οι  αρχές  

της  συναίνεσης  και  της  ομοψυχίας ,  προκειμένου  να  προωθήσουμε  τα  

θέματα  του  Δήμου  μας  ένα  βήμα  πιο  μπροστά ,  να  προσπαθήσουμε  να  

φανούμε  αντάξιοι  των  προσδοκιών  των  συνδημοτών  μας  και  να  

ανοίξουμε  νέους  δρόμους  για  την  ανάπτυξη  και  την  προκοπή  του  τόπου  

μας .   

 Είναι  η  συνεδρίαση  αυτή ,  όπως  γνωρίζετε ,  ειδική ,  με   μοναδικά  

θέματα  ημερήσιας  διάταξης  την  εκλογή  του  προεδρείου  και  των  μελών  

της  Οικονομική  Επιτροπή  και  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .  Ωστόσο ,  

με  την  σύμφωνη  γνώμη  και  του  σώματος ,  επιθυμεί  ο  κ .  Δήμαρχος  να  

λάβει  τον  λόγο  για  να  κάνει  κάποιες  σημαντικές  ανακοινώσεις ,  οπότε  

πριν  ξεκινήσουμε  την  διαδικασία  μας ,  θα  δώσουμε  τον  λόγος  τον  κ .  

Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  νοιώθω  ιδιαίτερη  τιμή  σήμερα  που  με  αξιώνει  ο  

Θεός  να  βρίσκομαι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  θα  οδηγήσει  τον  

Δήμο  μας  για  τα  επόμενα  τέσσερα  χρόνια .  και  δεν  είναι  μόνο  ύψιστη  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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τιμή  που  μου  αποδόθηκε  από  τον  Σερραϊκό  λαό ,  αλλά  είναι  και  η  τιμή  

που  έχω  να  βρίσκομαι  με  τόσους  εξαίρετους  και  εκλεκτούς  ανθρώπους  

που  απαρτίζουν  το  παρόν  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ανθρώπους  που  είναι  

καταξιωμένοι  κοινωνικά ,  αυτοδιοικητικά ,  πολιτικά ,  επαγγελματικά ,  

επιστημονικά .   

 Θεωρώ  ότι  ποιοτικά  είναι  ένα  από  τα  καλύτερα  Δημοτικά  

Συμβούλια  που  είχε  ποτέ  ο  Δήμος  μας  και  οφείλουμε  στους  Σερραίους  

δημότες  αυτό  να  αξιοποιηθεί  πλήρως  και  πρώτα  από  όλα  από  εμένα .  

Να  αξιοποιήσω  με  σεβασμό  αυτό  το  υπέροχο  κράμα  έμπειρων ,  

δυναμικών  και  ορεξάτων  συμβούλων  για  να  παρθούν  οι  καλύτερες  

αποφάσεις  για  το  αύριο  αυτού  του  τόπου .   

Σε  αυτόν  εδώ  τον  σημασιολογικά  κορυφαίο  αυτοδιοικητικό  χώρο ,  

θα  έχουμε  αντιθέσεις ,  διαφωνίες ,  πολιτικές  και  αυτοδιοικητικές  

διαφοροποιήσεις ,  διαφορετικές  προσεγγίσεις  και  οπτικές ,  σε  ότι  όμως  

με  αφορά  τόσο  εμένα  όσο  και  την  παράταξή  μου ,  δεσμεύομαι  ότι  θα  

υπάρχει  ένας  απόλυτος  σεβασμός  στην  διαφορετικότητα ,  στην  άλλη  

άποψη ,  στην  άλλη  προσέγγιση .  Ένας  σεβασμός  που  ελπίζω  θα  

εκπεμφθεί  από  το  σύνολο  των  δημοτικών  παρατάξεων  στον  χώρο  αυτό ,  

γιατί  πρέπει  να  καταλάβουμε  όλοι  ότι  ο  σεβασμός  της  άλλης  άποψης  

αποτελεί  και  τον  πυρήνα  του  δημοκρατικού  μας  συστήματος .   

 Ας  μην  επιτρέψουμε  απαξιωτικούς  χαρακτηρισμούς ,  

συμπεριφορές  και  ενέργειες  που  θα  υποτιμήσουν  τον  θεσμικό  ρόλο  του  

καθενός  από  τους  42 στην  αίθουσα  αυτή .  Ο  ρόλος  δεν  της  

αντιπολίτευσης  είναι  ευεργετικός  για  μια  Δημοτική  Αρχή ,  γιατί  είμαι  

πεπεισμένος  ότι  όσο  ουσιαστικά  και  τεκμηριωμένα  ασκείται  μια  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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αντιπολίτευση ,  τόσο  θωρακίζεται  και  προστατεύεται  μια  πορεία  

χρηστής  διοίκησης  του  Δήμου .   

 Για  τον  λόγο  αυτό  και  σε  σεβόμενος  αυτόν  τον  ρόλο ,  θέλω  να  

σας  ανακοινώσω  ότι  θα  προβώ  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες ,  

ούτως  ώστε ,  να  υπάρχει  πρώτον ,  ένας  χώρος  γραφείου  που  θα  πληροί  

όλες  τις  συνθήκες ,  για  να   μπορεί  να  υπηρετηθεί  πλήρως  ο  καταλυτικός  

αυτός  ρόλος  της  αντιπολίτευσης .  Θα  μεριμνήσω  ώστε  σύντομα  το  

γραφείο  αυτό  να  έχει  και  την  απαραίτητη  γραμματειακή  υποστήριξη  

και  το  απαραίτητο  υλικό ,  ούτως  ώστε ,  να  υπάρχει  μια  απρόσκοπτη  

λειτουργία  για  την  αντιπολίτευση .   

 Θα  δώσω  εντολή  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  και  τις  διευθύνσεις  του  

Δήμου  για  να  υπάρχει  ελεύθερη  πρόσβαση  από  τους  επικεφαλής  σε  

οποιοδήποτε  στοιχείο ,  έγγραφο ,  απόφαση  και  εν  γένει  πληροφορία ,  θα  

χρειαστεί  η  αντιπολίτευση ,  ώστε  να  επιτελέσει  το  έργο  της .   

 Τέλος ,  θα  γίνεται  μια  συνεχής  προσπάθεια  ωρίμανσης  των  

κυρίαρχων  θεμάτων  του  Δήμου ,  προτού  τα  θέματα  αυτά  έρθουν  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Η  ίδια  φιλοσοφία  που  θα  διέπει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  διέπει  

και  τις  δυο  βασικές  επιτροπές  του  Δήμου ,  την  Οικονομική  Επιτροπή  

και  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

 Σεβόμενος  δε  τον  κυρίαρχο  ρόλο  του  οργάνου  αυτού  επέλεξα  να  

ανακοινώσω  εδώ  επίσημα  το  σύνολο  των  αντιδημάρχων  που  θα  

αναλάβει  από  σήμερα  τους  διαφορετικούς  τομείς  ευθύνης  του  Δήμου  

μας .   
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  Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,  Οικονομικών  Λειτουργιών ,  

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  Διαφάνειας  και  Νομικής  

Υπηρεσίας  και  Ανάπτυξης  αναλαμβάνει  ο  κ .  Μισιρλής  Σπύρος .   

  Αντιδήμαρχος  Έργων  και  Υποδομών  και  Πολιτικής  Προστασίας  ο  

κ .  Νυχτοπάτης  Γεώργιος .   

  Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής  Μέριμνας  και  Υγείας  η  κυρία  Πάνου  

Σωτηρία .   

  Αντιδήμαρχος  Καθημερινότητας  ο  κ .  Δινάκης  Κωνσταντίνος .   

  Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας  ο  κ .  Καρακολίδης  Παναγιώτης .   

  Αντιδήμαρχος  Συντήρησης  και  Κίνησης  Οχημάτων  ο  κ .  Καδής  

Γεώργιος .   

  Αντιδήμαρχος  Αγροτικής  Οικονομίας  ο  κ .  Τουρτούρας  Ιωάννης .   

 

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  έχω  την  ιδιαίτερη  τιμή  να  παρευρίσκομαι  

στο  σημερινό  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  είναι  η  αρχή  του  ταξιδιού  

αυτού  του  σώματος  για  τα  επόμενα  χρόνια .   

 Εύχομαι  όλα  αυτά  τα  οποία  ειπώθηκαν  και  προεκλογικά  για  

συνθέσεις ,  για  κοινές  πορείες ,  για  γόνιμη  αντιπαράθεση  στον  χώρο  

αυτό ,  να  γίνουν  πράξη  από  όλους  μας .   

 Καλή  μας  τύχη  και  καλό  μας  ταξίδι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εάν  θέλουν  οι  επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  απευθύνουν  και  αυτοί  

έναν  σύντομο  χαιρετισμό  μπορούν  να  έχουν  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  χαιρετίσω  τον  προεδρεύοντα  καταρχήν ,  τον  κ .  Δήμαρχο ,  να  του  

ευχηθώ  καλή  θητεία ,  καλή  επιτυχία  στο  δύσκολο  έργο  που  έχει  

αναλάβει ,  τους  συναδέλφους  παλαιούς  και  νέους ,  να  ευχηθώ  να  έχουμε  

όλοι  μια  καλή  και  γόνιμη  θητεία  με  επιτυχίες .  Άλλωστε ,  μας  ενώνει  

κοινός  στόχος  και  κοινό  συμφέρον  μπορώ  να  πω ,  το  καλό  των  δημοτών  

και  το  καλό  του  Δήμου .   

 Εύχομαι ,  λοιπόν ,  καλή  αρχή ,  καλό  ξεκίνημα  και  θα  στηρίξουμε  

την  προσπάθεια  αυτή  την  Δημοτικής  Αρχής   με  όλες  τις  δυνάμεις  μας .  

Βέβαια ,  στο  μέτρο  που  είναι  προς  το  συμφέρον  των  δημοτών  και  του  

Δήμου .   

 Ευχαριστώ  και  εύχομαι  καλή  θητεία  σε  όλους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χαιρόμαστε  για  όσα  ανακοίνωσε  ο  Δήμαρχος .  Του  ευχόμαστε  καλή  

θητεία ,  όπως  και  στο  σύνολο  των  συναδέλφων  μέσα  σε  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Προσωπικά  χαίρομαι  ιδιαίτερα  και  εκ  μέρους  της  

Δύναμης  Σερραίων  το  εκφράζω  αυτό ,  για  το  ότι  υπάρχει  σημαντική  

ανανέωση  του  προσωπικού  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ένα  

κρίσιμο  όργανο ,  το  οποίο  θα  κληθεί  να  αποφασίσει  για  το  μέλλον  της  

πόλης  και  των  χωριών  που  εντάσσονται  στον  Δήμο  Σερρών .   

 Εμείς  ως  Δύναμη  δίνουμε  μια  υπόσχεση ,  ότι  θα  υπηρετήσουμε ,  

όπως  το  λέγαμε  και  προεκλογικά ,  την  αναγέννηση  και  ανασυγκρότηση  

του  Δήμου  μας  με  κάθε  μέσο .  Θα  στηρίξουμε  οποιαδήποτε  πρόταση  

είτε  από  την  πλειοψηφία  είτε  από  συνεργασίες  που  θα  προκύψουν  και  

θα  έχει  ως  σκοπό  αλλά  και  στόχο  τους  βασικούς  προεκλογικούς  δικούς  
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μας  στόχους ,  θα  την  στηρίξουμε  χωρίς  καμία  αντίρρηση  και  χωρίς  

καμία  υπαναχώρηση .   

 Βεβαίως ,  σημαντικό  για  μας  είναι  να  τηρηθούν  οι  νόμοι  αλλά  και  

το  σύνολο  των  κανονισμών  που  διέπουν  την  λειτουργία  αυτού  του  

οργάνου ,  καθώς  και  τις  αποφάσεις  των  Επιτροπών .   

 Επομένως ,  είμαστε  εδώ  για  να  εργαστούμε  με  προσήλωση  στον  

στόχο  μας  και  με  άοκνη  εργασία .  

 Ευχόμαστε  σε  όλους  τους  συναδέλφους  καλή  θητεία  και  γόνιμα  

αποτελέσματα  για  τέσσερα  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης ,  ο  κ .  Τουρτούρας ;  Όχι .   

 Λοιπόν ,  να  προχωρήσουμε  τότε  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  

εκλογής  προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μας .   

 Όπως  γνωρίζετε ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  64 του  Ν3852, όπως  αυτό  

έχει  αντικατασταθεί  από  το  άρθρο  71 του  Ν4555/2018 και  το  άρθρο  5 

του  Ν4623/2019 στην  παρούσα  ειδική  και  την  εγκύκλιο  η  οποία  σας  

έχει  κοινοποιηθεί  μαζί  με  τα  θέματα  ημερήσιας  διάταξης ,  η  παρούσα  

συνεδρίαση  είναι  ειδική  και  αρχίζει  με  την  εκλογή  του  προεδρείου .   

 Το  προεδρείο  αποτελείται  από  τον  Πρόεδρο ,  τον  αντιπρόεδρο  και  

τον  γραμματέα  και  σύμφωνα  με  τον  νόμο  ο  Πρόεδρος  προέρχεται  από  

την  παράταξη  του  εκλεγέντος  Δημάρχου .   

 Ο  αντιπρόεδρος  σύμφωνα  με  τον  νόμο ,  επίσης  προέρχεται  από  

την  δεύτερη  σε  δύναμη  παράταξη ,  εν  προκειμένω  την  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη .   

 Ο  γραμματέας  προέρχεται  από  την  τρίτη  σε  δύναμη  παράταξη .   
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 Θα  δώσω  τον  λόγο  στην  συνέχεια  στους  επικεφαλής  των  τριών  

αυτών  παρατάξεων ,  προκειμένου  να  υποβάλουν  τις  σχετικές  προτάσεις  

τους .   

 Στην  συνέχεια  θα  δοθεί  ο  λόγος  στους  προταθέντες ,  προκειμένου  

να  αποδεχθούν  αυτή  την  υποψηφιότητα  και  ακολούθως  στα  μέλη  την  

αντίστοιχων  παρατάξεων ,  μήπως  τυχόν  υπάρχει  κάποια  άλλη  επίσης  

υποψηφιότητα ,  διότι  η  διαδικασία  διεξάγεται  σε  δυο  φάσεις .   

 Κατά  την  πρώτη  φάση  ενδοπαραταξιακά  διεξάγεται  η  ψηφοφορία  

κατά  την  οποία  υποδεικνύεται  ο  υποψήφιος ,  εφόσον  υπάρχουν  

περισσότερες  της  μια  υποψηφιότητας .   Εάν  υπάρχει  μια  μόνο  

υποψηφιότητα  παραλείπεται  η  διαδικασία  αυτή .   

 Σε  περίπτωση  δεν  προταθεί  από  κάποια  παράταξη  υποψήφιος  για  

το  αντίστοιχο  αξίωμα ,  τότε  διεξάγεται  ψηφοφορία  μεταξύ  του  συνόλου  

του  σώματος ,  προκειμένου  να  υπάρχει  η  σχετική  πρόταση  

υποψηφιότητας .   

 Αρχίζοντας  από  την  παράταξη  του  κ .  Δημάρχου  δίνω  τον  λόγο  

στον  κ .  Δήμαρχο  για  να  προτείνω .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε ,  προτού  ξεκινήσει  η  διαδικασία ,  

εάν  είναι  εύκολο  οι  κάμερες  για  να  μπορούμε  και  εμείς  να  

παρακολουθούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έχετε  δίκαιο  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Νομίζω  ότι  αρκετά  καθίσανε ,  με  όλο  τον  σεβασμό  βεβαίως  προς  τα  

παιδιά  που  λειτουργούν ,  αλλά  για  να  έχουμε  και  καλύτερη… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έχετε  απόλυτο  δίκαιο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  μεριά  της  πλειοψηφούσας  παράταξης  προτείνεται  για  

πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ο  κ .  Βασίλειος  Κατιρτζόγλου .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:   

Ευχαριστώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  για  την  εμπιστοσύνη  και  την  τιμή  προς  το  

πρόσωπό  μου .  Θα  ρωτήσω  τυπικά  και  ουσιαστικά  δηλαδή ,  έτσι  είναι  το  

καθήκον ,  εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  πρόταση   υποψηφιότητας  από  την  

παράταξη  του  εκλεγέντος  Δημάρχου ;   

 Μη  υπαρχούσης  άλλης  υποψηφιότητας  η  πρόταση  της  παράταξης  

του  εκλεγέντος  Δημάρχου  είναι  προς  το  πρόσωπό  μου  και  τον  

ευχαριστώ  και  πάλι  θερμά .   

 Άρα  ενδοπαραταξιακή  διαδικασία  για  ανάδειξη  υποψηφίου  δεν  

θα  διεξαχθεί  στην   παράταξη  της  Συμμαχίας  Σερραίων .   

 Θα  δώσω  τον  λόγος  τον  κ .  Φωτιάδη  προκειμένου  να  προτείνει  

τον  αντιπρόεδρο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  πρότασή  μας  είναι  ο  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος  για  την  αντιπροεδρία .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ  την  παράταξή  μου  για  την  τιμή  που  μου  κάνει  και  

φυσικά  αποδέχομαι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Οφείλω  επίσης  να  ερωτήσω  εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  πρόταση  

υποψηφιότητας ,  αυτοπρόταση ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  από  την  παράταξη  

του  κ .  Φωτιάδη ;   

 Μη  υπαρχούσης  λοιπόν  άλλης  υποψηφιότητας  παραλείπεται  και  η  

ενδοπαραταξιακή  για  την  εκλογική  διαδικασία  του  αντιπροέδρου  στην  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  και  θεωρείται  προτεινόμενος  για  την  θέση  

του  αντιπροέδρου  ο  κ .  Γάτσιος .   

 Κύριε  Αραμπατζή  για  την  θέση  του  Γενικού  Γραμματέα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  έχουμε  να  προτείνουμε  κάποιον .  Μπορείτε  να  προχωρήσετε  στην  

διαδικασία  την  γνωστή .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  τέτοιου  είδους  πρόταση  το  σώμα  με  

μυστική  ψηφοφορία  θα  αναδείξει  τον  υποψήφιο  για  την  θέση  του  

γενικού  γραμματέα .  Προβλέπονται  ψηφοφορίες  να  τις  δούμε  στην  

πορεία .  Στην  πρώτη  ψηφοφορία  πρέπει  να  υπάρχει  η  απόλυτη  

πλειοψηφία  των  παρόντων .  Δεδομένου  ότι  σήμερα  είμαστε  39,  έχουμε  

δυο  απουσίες ,  πρέπει  να  υπάρχει  η  πλειοψηφία  των  19 ψήφων .  

Συγνώμη ,  20.   

 Κύριε  Δήμαρχε  εάν  έχετε  να  προτείνετε  κάτι  επί  του  θέματος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Από  την  πλειοψηφούσα  παράταξη  προτείνεται  για  την  θέση  του  

γενικού  γραμματέα  ο  κ .  Μερετούδης  Δημήτριος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ωραία .   Θα  προχωρήσουμε  σε  μυστική  ψηφοφορία  λοιπόν .  Συγνώμη ,  

υπάρχει  άλλη  πρόταση   

για  την  θέση  του  Γενικού  Γραμματέα  από  άλλη  πλευρά ;  Ωραία ,  θα  

πρέπει  να  προχωρήσουμε  σε  μυστική  ψηφοφορία  προκειμένου  να  λάβει  

η  σχετική  πρόταση  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων .   

 Οι  ψηφοφορίες  θα  διεξάγονται  ως  εξής :  θα  καλέσω  να  υπάρξουν  

ψηφολέκτες ,  δυο  από  την  πλειοψηφούσα  παράταξη  και  έναν  από  την  

αντιπολίτευση  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  διαδικασία .   

 Είθισται  στην  περίπτωση  αυτή  οι  δυο  νεότεροι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  σε  ηλικία  να  αναλαμβάνουν  τα  καθήκοντα  αυτά .  Ο  κ .  

Χατζηδημητρίου  λοιπόν  και  ο  κ .  Ματθαίου  από  την  πλειοψηφούσα  

παράταξη  και  από  την  αντιπολίτευση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  κ .  Μπουρβάνης ,  λοιπόν ,  από  την  αντιπολίτευση .  Θα  παρακαλέσω  την  

κυρία  γραμματέα  να  αναγιγνώσκει  την  κατάσταση  των  δημοτικών  

συμβούλων  ανά  παράταξη   και  ανά  σειρά  εκλογής  και  θα  προσέρχονται  

εδώ ,  όσοι  ακούν  το  όνομά  τους  προκειμένου  να  παραλαμβάνουν  τον  

φάκελο ,  τον  υπογεγραμμένο  φάκελο  προκειμένου  να  ψηφίσουν .   

 Εάν  είμαστε  έτοιμοι ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Επειδή  τώρα  προκύπτει  ανάγκη  να  εκδώσουμε  τα  ψηφοδέλτια  του  

ψήφου  γραμματέα ,  επιβεβαιώνουμε  το  όνομα  του  κ .  Μερετούδης  

Δημήτριος ,  άρα  θέλουμε  ένα  πεντάλεπτο  να  εκτυπωθεί  αυτό  το  

ψηφοδέλτιο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δεν  μπορούμε ,  δυστυχώς ,  επειδή  προέκυψε  αυτή  η  ανάγκη .  Ακούστε  με  

λίγο ,  επειδή  προέκυψε  αυτή  την  ανάγκη  για  σύνταξη  ψηφοδελτίου ,  

αυτό  θα  εξυπηρετούσε ,  βέβαια ,  αλλά  τυπικά  αυτό  δεν  προβλέπεται .  

Πρώτα  πρέπει  να  αναδειχθούν  οι  υποψήφιοι  οι  προτεινόμενοι .  Άρα  

πρέπει  αναγκαστικά  να  κάνουμε  ένα  πεντάλεπτο  διάλειμμα .   

 Θα  κάνουμε  αναγκαστικά  ένα  πεντάλεπτο  διάλειμμα  μέχρι  να  

ετοιμαστούν  τα  ψηφοδέλτια ,  προκειμένου  να  είμαστε  εδώ  για  την  

ψηφοφορία .  Παρακαλώ  μην  απομακρυνθείτε ,  σε  πέντε  λεπτά  θα  

είμαστε  έτοιμοι .   

 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  παρακαλώ  να  μπούμε  στην  αίθουσα  για  να  

αρχίσουμε  πάλι  την  συνεδρίαση .   Ειδοποιήστε  λίγο  και  όσους  είναι  

εκτός  αιθούσης .   

 Επανερχόμενος  εκεί  που  είχαμε  σταματήσει ,  οφείλω  να  

επαναλάβω  το  ερώτημα  προς  τα  μέλη  του  σώματος  εάν  υπάρχει  κάποια  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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άλλη  πρόταση  για  την  θέση  του  γενικού  γραμματέα  από  το  σύνολο  των  

μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αξιοποιώντας  τον  Κανονισμό  αυτοπροτείνομαι  για  την  θέση .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ωραία .  Συνεπώς ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  προχωρήσουμε  αμέσως  σε  

μυστική  ψηφοφορία .  Οι  ψηφολέκτες  θα  πάρουν  την  θέση  τους  στο  

κέντρο  της  αίθουσας ,  θα  έρχεται  κάθε  ένας  που  θα  ακούει  το  όνομά  

του ,  θα  παραλαμβάνει  τον  φάκελο  από  εμένα  υπογεγραμμένο ,  στην  

συνέχεια  θα  πηγαίνει  έξω  όπου  υπάρχουν  τα  παραβάν ,  θα  λαμβάνει  το  

ψηφοδέλτιο ,  θα  υπάρχει  το  ψηφοδέλτιο  με  τα  δυο  αυτά  ονόματα  που  

ακούσατε ,  θα  υπάρχει  το  ψηφοδέλτιο  με  τα  ονόματα  του  κ .  Μερετούδη  

και  της  κυρίας  Παπαφωτίου ,  θα  θέλετε  σταυρό  δίπλα  στο  όνομα  του  

υποψηφίου  που  προτιμάτε ,  θα  υπάρχει  και  λευκό  ψηφοδέλτιο  για  όσους  

το  χρειάζονται  και  στην  συνέχεια  θα  έρχεστε  να  ψηφίσετε  στην  κάλπη ,  

όπου  οι  ψηφολέκτες  με  την  σχετική  κατάσταση  την  οποία  θα  έχουν ,  θα  

διαγράφουν  τον  κάθε  συνάδελφο  που  θα  ψηφίζει .   

 Είναι  κατανοητή  η  διαδικασία ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  προτείνω  κάτι  για  την  οικονομία  του  χρόνου ;  Βάσει  με  την  

εμπειρία  μας . .  και  κάθε  μία  συναδέλφισσα  και  συνάδελφο ,  οι  

ψηφολέκτες  θα  είναι  εκεί ,  κατά  την  έλευσή  τους  από  τα  παραβάν  

διαγράφονται ,  υπογράφουν  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Ωραία ,  αυτό  μπορεί  να  γίνει ,  δεν  είναι  πρόβλημα ,  εάν  και  το  να  πάρεις  

το  ψηφοδέλτιο  έξω  από  το  παραβάν ,  και  σε  αυτό  επίσης  δεν  χάνουμε  

χρόνος  είναι  αυτό .   

 Επομένως ,  θα  ξεκινήσουμε  κατευθείαν  την  ψηφοφορία .   

 Υποψήφιος  για  την  θέση  του  γραμματέα  αναδεικνύεται  αυτός  που  

θα  λάβει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μπορεί  να  προσέλθει  ο  κ .  Δινάκης  Κωνσταντίνος  και  ο  κ .  Νυχτοπάτης  

Γεώργιος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι ,  τις  δυο  πρώτες  φορές  θέλεις  την  απόλυτη .  Ο  κ .  Καρακολίδης  

Παναγιώτης  και  ο  κ .  Μισιρλής  Σπυρίδων .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ελάτε  οι  ψηφολέκτες  στο  κέντρο .  Κατεβάστε  τις  δυο  κάρτες  κάτω  να  

μείνει  μια  επάνω .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Υποψήφιο  γραμματέα .  Γι '  αυτό  έχουμε  την  ένδειξη ,  για  να  μην  γίνεται  

μπέρδεμα .   Ο  κ .  Γάτσιος  Ιωάννης ,  η  κυρία  Πάνου  Σωτηρία  να  

συνεχίσουν .  Στην  συνέχεια  είναι  ο  κ .  Ματθαίου  Γεώργιος ,  ο  οποίος  

είναι  και  ψηφολέκτης  και  ο  κ .  Τουρτούρας  Ιωάννης .  Μπορεί  να  

προσέλθει  ο  κ .  Καδής  Γεώργιος  και  ο  κ .  Δεσποτίδης  Ιωάννης .  Να  

συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Μερετούδη  και  την  κυρία  Παλάζη  –Τσοχατζίδη  

Χρυσάνθη .  Να  ετοιμάζονται  ο  κ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης  και  ο  κ .  
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Ρίζος  Σάββας  και  να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Ταΐρη  Γεώργιο ,  Σιαμάγκα  

Δημήτριο  Χαλκιόπουλο  Αλέξανδρο .   

 Συνεχίζουμε  με  τον  κ .  Φωτιάδη  Στέφανο  και  τον  κ .  Γάτσιο  

Αθανάσιο .  Συνεχίζουμε  με  την  κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  την  

κυρία  Δρίγκα  Χρυσούλα .  Να  ετοιμάζονται  η  κυρία  Μητλιάγκα  

Βαρβάρα  και  η  κυρία  Ιλανίδου  Δέσποινα .  Να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  

Χρυσανθίδη  Βασίλειο  και  Φωτιάδη  Γεώργιο ,  ο  οποίος  είναι  απών .  Ο  κ .  

Τερζής  Βασίλειος  λοιπόν  μετά .   

 Συνεχίζουμε  με  τον  κ .  Καρυπίδη  Παύλο  και  την  κυρία  Καλώτα  

Παναγιώτα .  Να  ετοιμάζονται  η  κυρία  Καρασουλτάνη  –Σιάκα  

Χρυσούλα ,  Μιχτσόγλου  Δημήτριος  και  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας .   

 Κύριε  Μπουρβάνη  ψηφίσατε ;  Είναι  η  σειρά  σας .  Μέχρι  να  

επιστρέψετε ,  εντάξει .  Να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Αραμπατζή  Θεόδωρο  

και  τον  κ .  Χράπα  Παντελή .  Να  ετοιμάζονται  ο  κ .  Γκότσης  Ηλίας ,  ο  κ .  

Δούκας  Γεώργιος  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  Βασίλειος .  

 Και  τον  κ .  Γκότση ,  βγήκε .  Εντάξει ,  θα  τον  βοηθήσετε  εσείς .   

 Να  συνεχίσουμε  με  την  κυρία  Παπαφωτίου  Αριάδνη  και  την  

κυρία  Χαραλαμπίδου  Παρθένα .  Να  ετοιμάζονται  ο  κ .  Γεωργούλας  

Αντώνιος ,  ο  κ .  Φαρμάκης  Παύλος  και  ο  κ .  Κατιρτζόγλου ,  ο  Πρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώθηκε  η  ψηφοφορία .  Παρακαλώ  τους  ψηφολέκτες  να  ανοίξουν  

την  κάλπη  και  να  μετρήσουν  τους  φακέλους .  Πρέπει  να  βρούμε ,  

ψήφισαν  συνολικά  σαράντα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

προφανώς ,  λοιπόν ,  πρέπει  να  υπάρχουν  σαράντα  φάκελοι .   

Χρειαζόμαστε  σαράντα  φακέλους  λοιπόν .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Παρακαλώ  όταν  εξάγονται  οι  φάκελοι  να  βάζετε  επάνω  και  

αριθμό .  Αύξοντα  αριθμό .  Ένα ,  δυο ,  τρία  και  τα  λοιπά .   

Παρακαλώ  τους  συναδέλφους  να  έρθουν  στην  αίθουσα .  

Παρακαλώ  να  φέρετε  τους  φακέλους  εδώ  τώρα ,  αφού  βρέθηκαν  40 

φάκελοι ,  προκειμένου  να  εκφωνούμε  το  αποτέλεσμα .  Παρακαλώ  την  

ησυχία  και  την  προσοχή  σας .   

 

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   1 Παπαφωτίου .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   2 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   3 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   4 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   5 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   6 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   7 Παπαφωτίου  Αριάδνη  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   8 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   9 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  10 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  11 Παπαφωτίου  Αριάδνη  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  12 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  13 λευκό  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  14 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  15 Παπαφωτίου  Αριάδνη  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  16 Παπαφωτίου  Αριάδνη   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  17 Μερετούδης  Δημήτριος    
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  18 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  19 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  20 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  21 Παπαφωτίου  Αριάδνη  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  22 Παπαφωτίου  Αριάδνη  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  23 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  24 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  25 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  26 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  27 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  28 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  29 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  30 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  31 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  32 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  33 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  34 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  35 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  36 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  37 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  38 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  39 Μερετούδης  Δημήτριος    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  40 Μερετούδης  Δημήτριος    
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 Παρακαλώ  να  κάνουμε  την  άθροιση  για  να  δούμε  το  τελικό  

αποτέλεσμα .   

 Έχουμε ,  λοιπόν ,  31 ψήφους   για  τον  κ .  Μερετούδη ,  7 για  την  

κυρία  Παπαφωτίου  και  2 λευκά .  Συνεπώς  στην  πρώτη  φάση  της  

διαδικασίας  προτεινόμενος  από  το  σώμα  για  την  θέση  του  γενικού  

γραμματέα  είναι  ο  κ .  Μερετούδης  Δημήτριος .   

 

 

ΕΚΛΟΓΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

 

 Θα  προχωρήσουμε  κατευθείαν  στην  διαδικασία  της  εκλογής  

Προέδρου  του  σώματος .  Όπως  είχαμε  πει  και  νωρίτερα ,  η  

υποψηφιότητα  έχει  υποβληθεί .  Η  πρόταση  που  έχει  γίνει  είναι  από  την  

παράταξή  μας .  Η  πρόταση  που  έχει  προκριθεί  είναι  αυτή  που  αφορά  

στο  πρόσωπό  μου .  Ωστόσο ,  για  το  τυπικό  σκέλος  της  διαδικασίας  

οφείλω  να  ρωτήσω  και  στην  φάση  αυτή  εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  

υποψηφιότητα  από  την  παράταξη  του  εκλεγέντος  Δημάρχου  την  θέση  

του  Προέδρου ;   

 Μη  υπαρχούσης  άλλης  υποψηφιότητας ,  θα  προχωρήσουμε  

απευθείας  σε  μυστική  ψηφοφορία .  Ψηφολέκτες  οι  ίδιοι  οι  ορισθέντες .  

Θα  εκφωνούνται  και  πάλι  τα  ονόματα  και  θα  υπάρχει  ένα  μόνο  

ψηφοδέλτιο  με  το  όνομα  του  υποψηφίου .  Επισημαίνω  ότι  δεν  αρκεί  

μονάχα  να  βάλετε  το  ψηφοδέλτιο  στον  φάκελο ,  αλλά  πρέπει  να  τίθεται  

και  σταυρός  επ’  αυτού .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Θα  υπάρχει  ψηφοδέλτιο  λοιπόν  με  την  υποψηφιότητα  

Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  και  λευκό  επίσης .   

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΥΣΤΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα  ξεκινήσει  η  ανάγνωση  του  καταλόγου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δινάκης  Κωνσταντίνος ,  Νυχτοπάτης  Γεώργιος .  Να  ετοιμάζεται  

Καρακολίδης  Παναγιώτης  και  Μισιρλής  Σπύρος .  Να  ετοιμάζεται  ο  κ .  

Μισιρλής  και  ο  κ .  Γάτσιος  Ιωάννης .  Είναι  έξω  και  αυτοί ;   Η  κυρία  

Πάνου  Σωτηρία  ο  κ .  Ματθαίου  Γεώργιος .  

 Κύριε  Ματθαίου  θέλετε  να  έρθετε  να  πάρετε  και  εσείς  έναν  

φάκελο  να  ψηφίσετε ;  Οι  κύριοι   Τουρτούρας  Ιωάννης  και  κ .  Καδής  

Γεώργιος .  Να  ετοιμάζονται  ο  κύριοι   Δεσποτίδης  Ιωάννης  και  κ .  

Μερετούδης  Δημήτριος .  Η  κυρία  Παλάζη  –Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη  και  ο   

κ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης  

Να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Ρίζος  Σάββας  και  τον  κ .  Ταΐρη  

Γεώργιο .  Να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Σιαμάγκα  Δημήτριο  και   

Χαλκιόπουλο  Αλέξανδρο .   

 Ο  κ .  Φωτιάδης  Στέφανος  και  ο  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος .  Να  

συνεχίσουμε  με  την  κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  την  κυρία  Δρίγκα  

Χρυσούλα .  Να  συνεχίσουμε  με  την  κυρία  Μητλιάγκα  Βαρβάρα   και  

Ιλανίδου  Δέσποινα .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  Βασίλειος  και  ο  κ .  Τερζής  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Βασίλειος .  Ο  κ .  Καρυπίδης  Παύλος  και  η  κυρία  Καλώτα  Παναγιώτα .  

Να  συνεχίσουμε  με  την   κυρία  Καρασουλτάνη  –Σιάκα  Χρυσούλα ,  

Μιχτσόγλου  Δημήτριος  και  τον  κ .  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας .   

 Να  ετοιμάζεται  ο  κ .  Αραμπατζής  Θεόδωρος  και  ο  κ .  Χράπας  

Παντελής  και  να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Γκότση  Ηλία ,  τον  κ .  Δούκα  

Γεώργιο  και  τον  κ .  Παπαβασιλείου  Βασίλειο .  

 Να  συνεχίσουμε  με  την  κυρία  Παπαφωτίου  Αριάδνη  και  την  

κυρία  Χαραλαμπίδου  Παρθένα .  Και  ο  κ .  Γεωργούλας  Αντώνιος  να  

προσέλθει .  Θα  τελειώσουμε  με  τον  κ .  Κατιρτζόγλου  Βασίλειο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παρακαλώ  τους  συναδέλφους  να  καθίσουν  και  πάλι  στις  θέσεις  τους ,  

για  να  προχωρήσουμε  στην  καταμέτρηση  των  ψήφων .  Έχουν  ψηφίσει  

39 συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Φαρμάκης  αποχώρησε ,  συνεπώς  έχουμε  39 

συναδέλφους  που  έχουν  δικαίωμα  να  ψηφίσουν  και  πρέπει  να  

καταμετρήσω  τους  φακέλους  και  να  βρούμε  39 φακέλους .   

 Αρχίζουμε  την  καταμέτρηση .  Παρακαλώ  καθίστε  στην  θέση  σας  

και  να  έχουμε  ησυχία .  

 

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   1.  Κατιρτζόγλου  Βασίλειος   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   2 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   3 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   4  λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   5 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   6 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   7 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   8 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   9 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  10 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  11 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  12 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  13 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  14 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  15 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  16 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  17 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  18 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  19 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  20 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  21 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  22 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  23 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  24  Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  25 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  26 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  27 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  28 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  29 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  30 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  31 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  32 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  33 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  34 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  35 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  36 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  37 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  38 Κατιρτζόγλου  Βασίλειος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  39 λευκό  

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  καταμέτρησης  παρακαλώ  τους  

συναδέλφους  να  καθίσουν  στις  θέσεις  τους .    

Ολοκληρωθείσας  της  καταμέτρησης  έχουν  την  τιμή  να  

ανακοινώσω  στο  σώμα  το  αποτέλεσμα .   

Για  την  θέση  του  Προέδρου  32 συνάδελφοι  ψήφισαν  τον  

υποφαινόμενο  ως  Πρόεδρος  και  υπήρχαν  και  επτά  λευκά  ψηφοδέλτια .   

 

 

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο  κ .  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

………………………………………………..  

……………………….  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  (Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ):  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Θα  ήθελα  λοιπόν ,  μετά  από  αυτό  το  αποτέλεσμα ,  να  ευχαριστήσω  τους  

αγαπητούς  συναδέλφους  όλους ,  όλων  των  παρατάξεων ,  για  το  γεγονός  

ότι  έδωσαν  την  δική  τους  ψήφο  και  στήριξαν  την  δική  μου  

υποψηφιότητα  και  με  ανέδειξαν  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Σταθερή  δέσμευση  δική  μου  είναι  ότι  σε  όλη  την  διάρκεια  της  

προσεχούς  δημαρχιακής  θητείας  και  για  όσο  διάστημα  θα  ασκώ  τα  

καθήκοντα  αυτά ,  θα  προσπαθήσω  να  είμαι  πρόεδρος  όλου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  να  διευθύνω  τις  συνεδριάσεις  του  

συμβουλίου  αυτού  με  δικαιοσύνη  και  αμεροληψία ,  χωρίς  να  υπάρχει  

οποιαδήποτε  προκατάληψη  για  την  προέλευση  οποιουδήποτε  από  τους  

αγαπητούς  συναδέλφους .   

 Νομίζω  ότι  είμαστε  όλοι  συνοδοιπόροι  στην  ίδια  προσπάθεια  και  

στον  ίδιο  αγώνα ,  όπως  περιέγραψε  προηγουμένως  ο  κ .  Δήμαρχος ,  τον  

οποίο  ευχαριστώ  και  πάλι  θερμά  για  την  πρότασή  του  και  την  

εμπιστοσύνη  του  στο  πρόσωπό  μου .   

Είμαστε ,  λοιπόν  ,συνοδοιπόροι  στον  ίδιο  αγώνα  και  στην  ίδια  

προσπάθεια ,  να  βελτιώσουμε  τις  συνθήκες  ζωής  στην  πόλη  μας ,  να  

κάνουμε  μια  πόλη  αντάξια  των  Σερραίων ,  να  συνεργαστούμε  και  να  

συνοδοιπορήσουμε  όλοι  σε  αυτόν  ωραίο  αγώνα  της  τοπικής  

αυτοδιοίκησης ,  που  όλοι  μαζί  υπηρετούμε  με  πνεύμα  συναίνεσης  και  

συνεργασίας .   

 Όλες  οι  προτάσεις ,  από  όποια  πλευρά  και  εάν  προέρχονται  θα  

τυγχάνουν  επεξεργασίας  και  θα  είναι  δυνατόν  να  ενσωματωθούν ,  όπως  

διακήρυξε  επίσης  επανειλημμένως  ο  κ .  Δήμαρχος ,  να  ενσωματωθούν  

λοιπόν  στις  αποφάσεις  που  θα  λαμβάνει  αυτό  το  όργανο  με  σκοπό  να  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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διδάξουμε  δημοκρατικό  ήθος  και  δημοκρατική  παιδεία  στους  

συμπολίτες  μας ,  με  σκοπό  να  αναδειχθούμε  αντάξιοι  των  προσδοκιών  

των  συνδημοτών  μας .   

 Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  που  όλοι  μαζί  υπηρετούμε  αποτελεί  έναν  

θεσμό  που  είναι  ο  εγγύτερος  προς  τους  πολίτης  θεσμός  εξουσίας  και  

επομένως ,  έχουμε  μεγάλη  ευθύνη  να  αφουγκραζόμαστε  τα  αιτήματα ,  να  

αφουγκραζόμαστε  τις  ανάγκες ,  να  αφουγκραζόμαστε  τις  ιδιαιτερότητες  

που  υπάρχουν  στην  τοπική  μας  κοινωνία  και  να  δίνουμε  λύσεις  σε  όλα  

αυτά .   

 Ευχαριστώ  πολύ  θερμά  και  πάλι  όλους  τους  αγαπητούς  

συναδέλφους  και  δεσμεύομαι  ότι  η  υπηρεσία  μου  στην  θέση  αυτή  θα  

είναι  μια  υπηρεσία  προς  όφελος  και  αντικειμενική  και  ανεξάρτητη  και  

προς  όφελος  όλου  του  συνολικού  μας  οργάνου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

 

 

ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  προχωρήσουμε  απευθείας  τώρα  στην  εκλογή  του  Αντιπροέδρου .  

Όπως  αναφέραμε  προηγουμένως  προτεινόμενος  για  την  θέση  του  

Αντιπροέδρου  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  είναι  ο  κ .  Γάτσιος  

Αθανάσιος .  

 Θα  ήθελα  για  τυπικούς  λόγους  να  απευθύνω  και  πάλι  και  στην  

φάση  αυτής  της  διαδικασίας  το  ερώτημα  προς  τους  αγαπητούς  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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συναδέλφους  της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη ,  εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  

αυτοπρόταση  για  την  θέση  του  αντιπροέδρου .   

 Από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  λοιπόν ,  ακολουθεί  μυστική  

ψηφοφορία ,  στην  οποία  θα  υπάρχει  ένα  ψηφοδέλτιο  με  το  όνομα  του  

κυρίου  Γάτσιου  Αθανάσιου  και  ένα  λευκό  ψηφοδέλτιο .   

 Θα  εκφωνείται  και  πάλι  ο  κατάλογος  όπως  προηγουμένως .  

Ψηφολέκτες  παραμένουν  οι  ίδιοι  και  προχωρούμε  στην  μυστική  

ψηφοφορία .   

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΥΣΤΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Δινάκης  Κωνσταντίνος ,  ο  κ .  Νυχτοπάτης  Γεώργιος  και  ο  κ .  

Καρακολίδης  Παναγιώτης .  Να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Μισιρλή  

Σπυρίδωνα ,  τον  κ .   Γάτσιος  Ιωάννης  και  την  κυρία  Πάνου  Σωτηρία .  

Και  ο  κ .  Αραμπατζής  Θεόδωρος .   

Να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Ματθαίου  Γεώργιο  τον  κ .   Τουρτούρα  

Ιωάννη  και  τον   κ .  Καδή  Γεώργιο .  Να  ετοιμάζονται  οι  κύριοι  

Δεσποτίδης  Ιωάννης ,  Μερετούδης  Δημήτριος  και   Παλάζη  –Τσοχατζίδη  

Χρυσάνθη .  Να  ετοιμάζονται  ο  κύριοι   Χατζηδημητρίου  Ιωάννης ,  Ρίζος  

Σάββας  και  Ταΐρης  Γεώργιος .  Να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Σιαμάγκα  

Δημήτριο  και   Χαλκιόπουλο  Αλέξανδρο .   

Να  ετοιμάζονται  οι  κύριοι  Φωτιάδης  Στέφανος  και  Γάτσιος  

Αθανάσιος .  Να  συνεχίσουμε  με  την  κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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την  κυρία  Δρίγκα  Χρυσούλα .  Οι  κυρίες  Μητλιάγκα  Βαρβάρα   και  

Ιλανίδου  Δέσποινα .  Οι  κύριοι  Χρυσανθίδης  Βασίλειος  και  ο  κ .  Τερζής  

Βασίλειος  και   Καρυπίδης  Παύλος .  Οι  κυρίες  Καλώτα  Παναγιώτα  

Καρασουλτάνη  –Σιάκα  Χρυσούλα  και  οι  κύριοι  Μιχτσόγλου  Δημήτριος  

και  κ .  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας .   

 Οι  κύριοι  Χράπας  Παντελής ,  Γκότσης  Ηλίας ,  Δούκας  Γεώργιος  

και  Παπαβασιλείου  Βασίλειος .  

 Οι  κυρίες  Παπαφωτίου  Αριάδνη  και  Χαραλαμπίδου  Παρθένα .  Και  

ο  κ .  Γεωργούλας  Αντώνιος .  Τελευταίος  ο  κ .  .  Κατιρτζόγλου  Βασίλειος ,  

ο  Πρόεδρος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει  να  έχουν  ψηφίσει  39 συνάδελφοι ,  οπότε  πρέπει  να  έχουμε  39 

φακέλους .   Αυτό  το  αφήσατε  για  να  επικαιροποιήσουμε  τα  στοιχεία .   

 Βρέθηκαν  39 φάκελοι  στην  κάλπη  για  την  εκλογή  του  

αντιπροέδρου .  Παρακαλώ  τους  συναδέλφους  να  καθίσουν  στην  θέση  

τους  για  να  προχωρήσουμε  στην  καταμέτρηση  των  ψήφων .   

 

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   1 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   2 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   3 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   4  Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   5 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   6 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   7 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   8 Γάτσιος  Αθανάσιος  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   9 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  10 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  11 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  12 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  13 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  14 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  15 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  16 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  17 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  18 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  19 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  20 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  21 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  22 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  23 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  24  Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  25 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  26 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  27 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  28 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  29 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  30 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  31 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  32 Γάτσιος  Αθανάσιος  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  33 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  34 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  35 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  36 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  37 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  38 Γάτσιος  Αθανάσιος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  39 Γάτσιος  Αθανάσιος  

 

Συγχαρητήρια  λοιπόν  στον  κ .  Γάτσιο ,  ο  οποίος  εκλέγεται  με  τις  

ψήφους  του  συνόλου  του  σώματος  στην  θέση  του  αντιπροέδρου .   

 

 

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ   

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο  κ .  ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

 

……………………………………………………….  

…………………………………  

 

 

 

ΕΚΛΟΓΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Θα  προχωρήσουμε  αμέσως  τώρα  στην  διαδικασία  για  την  εκλογή  του  

γραμματέα  του  σώματος .   

Από  την  ψηφοφορία  που  προηγήθηκε  προτεινόμενος  του  σώματος  

για  την  θέση  του  γραμματέα  είναι  ο  κ .  Μερετούδης  Δημήτριος ,  ωστόσο  

και  στην  φάση  αυτή  της  διαδικασίας  υπάρχει  η  δυνατότητα ,  εάν  κάποιο  

άλλο  από  τα  μέλη  του  συμβουλίου  επιθυμεί  να  θέσει  υποψηφιότητα  για  

την  θέση  του  γραμματέα  να  το  πράξει  τώρα .  Με  την  μόνη  διαφορά ,  ότι  

για  να  επικρατήσει  αυτή  η  υποψηφιότητα  που  τυχόν  τώρα  θα  

επιβληθεί ,  θα  πρέπει  να  συγκεντρώσει  τα  δυο  τρίτα  των  ψήφων  των  

μελών  του  σώματος .   

Συνεπώς ,  υπάρχει  κάποια  άλλη  υποψηφιότητα .  Μη  υπαρχούσης ,  

λοιπόν ,  άλλης  υποψηφιότητας  θα  προχωρήσουμε  αμέσως  σε  μυστική  

ψηφοφορία  με  ψηφοδέλτιο  στο  οποίο  θα  υπάρχει  το  όνομα  του  κυρίου  

Μερετούδη  Δημήτριου  για  την  θέση  του  γραμματέα  και  λευκό  

ψηφοδέλτιο  φυσικά  επίσης .   

Η  διαδικασία  είναι  γνωστή .  Οι  ψηφολέκτες ,  εάν  κουράστηκαν ,  να  

τους  αλλάξουμε .  Εντάξει .  Είναι  αποτελεσματικοί ,  οπότε .   

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΥΣΤΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Δινάκης  Κωνσταντίνος ,  ο  κ .  Νυχτοπάτης  Γεώργιος  και  ο  κ .  

Καρακολίδης  Παναγιώτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Παρακαλώ  λίγο  την  προσοχή  σας .  Βέβαια  η  διαδικασία  της  

ψηφοφορίας  έχει  ξεκινήσει .  Επειδή  όμως  έχουμε  ένα  τεχνικό  θέμα  με  

την  εκτύπωση  των  ψηφοδελτίων  και  υπάρχει  μια  μικρή  αναμονή  να  

δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Γάτσιο ,  προκειμένου  να  απευθυνθεί  στο  

σώμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς  θέλω  να  ευχαριστήσω  πάρα  πολύ  όλους  τους  συναδέλφους ,  

μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  την  παράταξή  μου  προηγουμένως  

που  με  πρότεινε ,  γι '  αυτή  την  καθολική  αποδοχή .  Πρέπει  να  δηλώσουμε  

και  ως  παράταξη  και  ως  φυσικό  πρόσωπο  στο  προεδρείο ,  θα  κάνουμε  

ότι  είναι  δυνατόν  προκειμένου  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  έχει  την  

καλύτερη  δυνατή  λειτουργία  του .   

 Σε  αυτό ,  βεβαίως  χρειάζεται  η  συνεργασία  όλων  αλλά  για  να  μην  

μακρηγορήσω  θα  πω  δυο  πράγματα .  Έκανε  μια  αναφορά  ο  Δήμαρχος  

και  μετά  ο  πρόεδρος .  Εάν  εφαρμόσουμε  αυτά  που  είπε  ο  Δήμαρχος   και  

ο  Πρόεδρος ,  νομίζω  ότι  όλοι  θα  είμαστε  πάρα  πολύ  καλά  εδώ  και  όλοι  

θα  έχουμε  καλά  αποτελέσματα  επ’  ωφελεία  των  Σερραίων  πολιτών .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναγκαστικά  θα  περιμένουμε  λίγο  για  να  μην  σας  πω  να  σηκωθείτε .   

Θα  καθυστερήσουμε  περισσότερο .  Ας  κάνουμε  λίγη  υπομονή .   

 Συνεχίζουμε  λοιπόν  την  ψηφοφορία .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Είχαμε  καλέσει  μέχρι  και  τον  κ .  Καρακολίδη ,  οπότε  ο  κ .  Μισιρλής  

Σπυρίδων ,  τον  κ .   Γάτσιος  Ιωάννης  και  την  κυρία  Πάνου  Σωτηρία .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Οι  κύριοι   Ματθαίου  Γεώργιος ,   Τουρτούρας  Ιωάννης  και  Καδής  

Γεώργιος .   

Να  συνεχίσουμε  με  τους  κυρίους  Δεσποτίδη  Ιωάννη ,  Μερετούδη  

Δημήτριο  και   την  κυρία  Παλάζη  –Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη .  Να  

ετοιμάζονται  ο  κύριοι   Χατζηδημητρίου  Ιωάννης ,  Ρίζος  Σάββας  και  

Ταΐρης  Γεώργιος .  Και  οι  κύριοι  Σιαμάγκας  Δημήτριος  και   

Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος .   

Να  ετοιμάζονται  ο  κ .  Φωτιάδης  Στέφανος  και  ο  κ .  Γάτσιος  

Αθανάσιος .  Οι  κυρίες  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  

Μητλιάγκα  Βαρβάρα   και  Ιλανίδου  Δέσποινα .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  

Βασίλειος  και  ο  κ .  Τερζής  Βασίλειος  και  ο  κ .  Καρυπίδης  Παύλος .  Η  

κυρία  Καλώτα  Παναγιώτα ,  η  κυρία   Καρασουλτάνη  –Σιάκα  Χρυσούλα ,   

ο  κ .  Μιχτσόγλου  Δημήτριος  και  κ .  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας .   

 Οι  κύριοι  Χράπας  Παντελής ,  Γκότσης  Ηλίας ,  Δούκας  Γεώργιος  

και  Παπαβασιλείου  Βασίλειος .  

 Οι  κυρίες  Παπαφωτίου  Αριάδνη ,  Χαραλαμπίδου  Παρθένα  και  ο  κ .  

Γεωργούλας  Αντώνιος .  Τελευταίος  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  Βασίλειος ,  ο  

Πρόεδρος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει  να  έχουν  ψηφίσει  38 συνάδελφοι .  Περάστε  μέσα  συνάδελφοι  

για  να  αρχίσουμε  την  καταμέτρηση .  Ανοίξτε  την  κάλπη  και  μετρήστε  

38 φακέλους .   

 Ψήφισαν  38 συνάδελφοι ,  έχουμε  38 φακέλους  εντός  της  κάλπης .  

Αρχίζει  η  καταμέτρηση .  Παρακαλώ  την  ησυχία  και  την  προσοχή  σας  

και  να  καθίσουμε  στις  θέσεις  μας .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   1 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   2 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   3 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   4  Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   5 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   6 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   7 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   8 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο   9 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  10 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  11 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  12 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  13 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  14 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  15 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  16 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  17 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  18 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  19 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  20 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  21 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  22 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  23 Μερετούδης  Δημήτριος  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  24  Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  25 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  26 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  27 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  28 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  29 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  30 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  31 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  32 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  33 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  34 λευκό   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  36 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  37 Μερετούδης  Δημήτριος  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  38 Μερετούδης  Δημήτριος  

Ανακοινώνουμε  λοιπόν ,  στο  σώμα  το  αποτέλεσμα  μετά  την  

καταμέτρηση .  Τριάντα  τρεις  ψήφοι  θετικές  υπέρ  του  συναδέλφου  

Μερετούδη  Δημήτριου  και  πέντε  λευκά .  Συνεπώς  γραμματέας  του  

σώματος  εκλέγεται  ο  κ .  Μερετούδης  Δημήτριος .  Συγχαρητήρια .  Τον  

οποίο  καλούμε  να  καταλάβει  την  θέση  του .   

 

 

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ   

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο  κ .  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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………………………………………  

…………………………………..  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

568-2019:  Εκλογή  προεδρείου  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Σερρών   

 

569-2019:  Εκλογή  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  χρονική  περίοδο  από  01-

09-2019 έως  06-11-2019  

 

570-2019:  Εκλογή  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  την  χρονική  περίοδο  από  

01-09-2019 έως  06-11-2019  

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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-  Φαρμάκης  Παύλος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  της  

διαδικασίας  εκλογής  του  προτεινόμενου  υποψήφιου  γραμματέα .  

 

-  Αραμπατζής  Θεόδωρος ,  αποχώρησε  αφού  ψήφισε  κατά  τη  

διάρκεια  της  διαδικασίας  εκλογής  του  αντιπροέδρου .  

 

-  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  της  

διαδικασίας  ανάδειξης  του  γραμματέα .  

 

Στο  1ο  θέμα  ο  προεδρεύων  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  προβεί  στην  

εκλογή  των  τακτικών  μελών  του  προεδρείου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  για  την  πρώτη  θητεία  της  τρέχουσας  Δημοτικής  περιόδου ,  

ήτοι  για  το  χρονικό  διάστημα  από  01-09-2019 έως  06-11-2021. 

 

Ειδικότερα ,  όπως  ανέφερε  ο  προεδρεύων  σύμβουλος ,  προτείνεται  

ο  πρόεδρος  από  την  παράταξη  του  εκλεγέντος  δημάρχου ,  ο  

αντιπρόεδρος  από  την  παράταξη  που  αναδείχθηκε  δεύτερη  σε  εκλογική  

δύναμη  και  ο  γραμματέας  από  την  παράταξη  που  αναδείχθηκε  τρίτη  σε  

εκλογική  δύναμη .  

 

Στη  συνέχεια  ο  προεδρεύων  ζήτησε  από  τον  κ .  Δήμαρχο  να  

προτείνει  τον  υποψήφιο  για  το  αξίωμα  του  προέδρου ,  από  τον  

επικεφαλής  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  τον  υποψήφιο  για  το  αξίωμα  

του  αντιπροέδρου  και  από  τον  επικεφαλής  της  ελάσσονος  

αντιπολίτευσης  τον  υποψήφιο  για  το  αξίωμα  του  γραμματέα .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Υποψήφιος  Πρόεδρος  από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας ,  

προτάθηκε  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Βασίλειος  Κατιρτζόγλου ,  από  την  

παράταξη  της  μείζονος  αντιπολίτευσης  ως  υποψήφιος  Αντιπρόεδρος  

προτάθηκε  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος .  

Οι  προταθέντες  ρωτήθηκαν  και  αποδέχθηκαν  την  υποψηφιότητά  τους .  

 

Ακολούθως  ρωτήθηκαν  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  των  αντίστοιχων  

παρατάξεων  αν  επιθυμούν  να  προτείνουν  κάποια  άλλη  υποψηφιότητα .  

Δεν  υποβλήθηκε  καμία  άλλη  υποψηφιότητα  και  έτσι  προτεινόμενος  για  

τη  θέση  του  Προέδρου  αναδείχθηκε  άνευ  ενδοπαραταξιακής  

ψηφοφορίας ,  ο  κ .  Βασίλειος  Κατιρτζόγλου  από  την  παράταξη  του  

Δημάρχου  και  για  τη  θέση  του  Αντιπροέδρου  ο  κ .  Αθανάσιος  Γάτσιος  

από  την  παράταξη   της   μείζονος   αντιπολίτευσης   και   πάλι   άνευ   

ενδοπαραταξιακής  ψηφοφορίας  

 

Δεδομένου  ότι  ο  επικεφαλής  της  ελάσσονος  αντιπολίτευσης  δεν  

υπέδειξε  υποψήφιο  σύμβουλο  για  τη  θέση  του  Γραμματέα ,  ο  

προεδρεύων  κάλεσε  το  σύνολο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  εκλέξει  

τον  προτεινόμενο  για  το  αξίωμα  του  γραμματέα .  Υποψηφιότητα  έθεσαν  

οι  κ .κ .  Μερετούδης  Δημήτριος  και  Παπαφωτίου  Αριάδνη .  

 

Ακολούθως  ζήτησε  από  το  Σώμα  να  ορίσει  ψηφολέκτες  για  την  

καταμέτρηση  των  ψηφοδελτίων  και  αυτό  δια  βοής  όρισε  τους  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δημοτικούς  Συμβούλους  κ .κ . :  Ματθαίου  Γεώργιο ,  Μπουρβάνη  Ζαχαρία  

και  Χατζηδημητρίου  Ιωάννη .  

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  εκλογικής  διαδικασίας  με  μυστική  

ψηφοφορία  και  την  καταμέτρηση  των  ψήφων  κατά  την  οποία  έλαβαν  οι  

κ .κ .  Μερετούδης  Δημήτριος  τριάντα  μία  (31) ψήφους  και  Παπαφωτίου  

Αριάδνη  επτά  (7)  ψήφους ,  ενώ  βρέθηκαν  και  δύο  (2)  λευκά ,  εξελέγη  

υποψήφιος  για  το  αξίωμα  του  γραμματέα ,  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Μερετούδης  Δημήτριος ,  δεδομένου  ότι  συγκέντρωσε  την  απόλυτη  

πλειοψηφία  των  ψηφισάντων .  

 

Ο  Προεδρεύων  ρώτησε  τους  συμβούλους  της  παράταξης  του  

νεοεκλεγέντος  Δημάρχου ,  αν  επιθυμούν  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  

τη  θέση  του  Προέδρου .  Δεδομένου  ότι  δεν  υποβλήθηκε  καμία  

υποψηφιότητα ,  διεξήχθη  μυστική  ψηφοφορία  για  την  εκλογή  Προέδρου  

του  Δημ .  Συμβουλίου ,  με  μοναδική  υποψηφιότητα  αυτή  του  κ .  

Βασιλείου  Κατιρτζόγλου .  

 

Ακολούθως  ο  Προεδρεύων  ρώτησε  τους  συμβούλους  της  

παράταξης  της  μείζονος  αντιπολίτευσης ,  αν  επιθυμούν  να  θέσουν  

υποψηφιότητα  για  τη  θέση  του  Αντιπροέδρου .  

 

Δεδομένου  ότι  δεν  υποβλήθηκε  καμία  υποψηφιότητα ,  διεξήχθη  

μυστική  ψηφοφορία  για  την  εκλογή  Αντιπροέδρου  του  Δημ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

4

Συμβουλίου ,  με  μοναδική  υποψηφιότητα  αυτή  του  κ .  Αθανασίου  

Γάτσιου .  

 

Μετά  το  πέρας  της  ανωτέρω  διαδικασίας ,  ο  προεδρεύων  κάλεσε  

το  Σώμα  να  επικυρώσει  με  ψηφοφορία  την  εκλογή  των  υποδειχθέντων  

υποψηφίων .  

 

Εκλογή  Προέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Μετά  τη  μυστική  ψηφοφορία  όλων  των  παρόντων  μελών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  βρέθηκαν  32 έγκυρα  ψηφοδέλτια  και  επτά  

λευκά .  

 

Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εκλέχθηκε  ο  Δημοτικός  

Σύμβουλος  της  πλειοψηφίας  κ .  Βασίλειος  Κατιρτζόγλου ,  ο  οποίος  

έλαβε  την  απόλυτη  πλειοψηφία ,  ήτοι  32 ψήφους .  

 

Εκλογή  Αντιπροέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Μετά  τη  μυστική  ψηφοφορία  όλων  των  παρόντων  μελών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  βρέθηκαν  39 έγκυρα  ψηφοδέλτια .  

 

Αντιπρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εκλέχθηκε  ο  Δημοτικός  

Σύμβουλος  της  μείζονος  μειοψηφίας  κ .  Αθανάσιος  Γάτσιος ,  ο  οποίος  

έλαβε  το  σύνολο  των  ψήφων ,  ήτοι  39 ψήφους .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εκλογή  Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Μετά  τη  μυστική  ψηφοφορία  όλων  των  παρόντων  μελών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  βρέθηκαν  33 έγκυρα  ψηφοδέλτια  και  5 λευκά .  

 

Γραμματέας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εκλέχθηκε  ο  Δημοτικός  

Σύμβουλος  της  παράταξης  της  πλειοψηφίας  κ .  Δημήτριος  Μερετούδης ,  

ο  οποίος  έλαβε  την  απόλυτη  πλειοψηφία ,  ήτοι  33 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  6η  

Νοεμβρίου  2021.  

  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  13/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες ,  σήμερα  την  1η  του  μηνός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  του  έτους  

2019 ημέρα  της  εβδομάδος  ΚΥΡΙΑΚΗ  και  ώρα  12:00 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 όπως  τα  άρθρα  αυτά  

αντικαταστάθηκαν  με  τα  άρθρα  71 του  Ν .  4555/2018 και  2 του  Ν .  

4623/2019 αντίστοιχα  και  μετά  από  την  αριθμ .  13/28-08-2019 

πρόσκληση  του  πλειοψηφούντος  συμβούλου  του  επιτυχόντος  

συνδυασμού ,  κ .  Βασιλείου  Κατιρτζόγλου ,  όπως  ανακηρύχθηκε  από  την  

απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Σερρών  32/2019. 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 .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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2.  Εκλογή  των  τακτικών  και  των  αναπληρωματικών  μελών  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

 

Από  το  σύνολο  των  41 μελών ,  βρέθηκαν  37 παρόντα  μέλη ,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΚΑΡΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ   

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  ο  Δήμαρχος  κ .  Αλέξανδρος  

Χρυσάφης ,  ο  οποίος  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  6 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010. 

 

-  Ο  Πρόεδρος  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 .  24852/23-08-2019 εισήγηση  του  Τμήματος  Δ /κών  Διαδικασιών ,  

ανέγνωσε  τις  αντίστοιχες  διατάξεις  για  το  κάθε  ένα  θέμα .  

 

-  Καθήκοντα  Ειδικού  Γραμματέα ,  ανέθεσε  στην  υπάλληλο  του  

Δήμου  κ .  Παγκάλου  Γαρυφαλιά .  

 

…………………………………………..  

……………………….  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  προς  τα  τακτικά  μέλη  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 .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 

…………………………………………  

……………………..  

 

 

 

 

 

13Η    ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ:  

Εκλογή  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής   

Επιτροπής ,  για  τη  χρονική  περίοδο  από  01-09-2019 μέχρι  06-11-

2021.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  καθίστε  στις  θέσεις  σας .  Θα  

προχωρήσουμε  απευθείας  στο  επόμενο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  

μετά  την  ολοκλήρωση  της  συγκρότησης  του  προεδρείου ,  δηλαδή  στην  

εκλογών  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

 

 

ΕΚΛΟΓΗ  ΜΕΛΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τόσο  η  Οικονομική  Επιτροπή  όσο  και  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

αποτελούνται  από  τρία  μέλη ,  είναι  εννεαμελής  και  αποτελούνται  από  

τρία  μέλη  τα  οποία  ορίζονται ,  Αντιδημάρχους ,  τα  οποία  ορίζονται  από  

τον  Δήμαρχο  και  έξι  αιρετά  μέλη .   

 Θεωρώ  ότι  η  γνωστή  η  όλη  διαδικασία  για  την  εξαγωγή  του  

εκλογικού  μέτρου  και  των  εδρών  που  εκλέγει  η  κάθε  μια  παράταξη  

στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Δεν  νομίζω  ότι  χρειάζεται  να  μπούμε  σε  

λεπτομέρειες .  Το  τελικό  αποτέλεσμα  είναι  ότι  η  παράταξη  του  

Δημάρχου ,  η  πλειοψηφούσα  παράταξη  στην  δική  μας  περίπτωση  του  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δήμου  Σερρών  εκλέγει  τρία  αιρετά  μέλη  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Η  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  εκλέγει  δυο  αιρετά  μέλη  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  και  η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ,  ένα .  Το  ίδιο  ισχύει  

φυσικά  και  για  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

 Θα  δώσω  τον  λόγος  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  

προκειμένου  να  υποβάλλουν  τις  προτάσεις  τους .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  

τον  λόγο .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκ  μέρους  της  πλειοψηφούσας  παράταξης  για  την  Οικονομική  

Επιτροπή  προτεινόμενοι ,  ο  κ .  Δεσποδίτης  Ιωάννης ,  ο  κ .  Καδής  

Γεώργιος ,  η  κυρία  Παλάζη  Χρύσα ,  ο  κ .  Σιαμάγκας  Δημήτριος ,  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος ,  ο  κ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  πλευρά  της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  υποψήφιοι  θα  είναι :  οι  

κύριοι  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  Τερζής  

Βασίλειος ,  Φωτιάδης  Γεώργιος .   

 Από  την  πλευρά  του  κ .  Αραμπατζή ,  όπως  μου  δηλώθηκε  

προηγουμένως ,  τώρα  δεν  είναι  εδώ  ο  ίδιος ,  έχει  αποχωρήσει  από  την  

συνεδρίαση ,  προτείνονται  για  τις  θέσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  οι  

κύριοι  Χράπας  Παντελής  και  Δούκας  Γεώργιος .   

 Η  διαδικασία  έχει  ως  εξής :  θα  υπάρχουν  τρία  διαφορετικά  

ψηφοδέλτια  συν  το  λευκό ,  τέσσερα ,  λοιπόν ,  συνολικά  ψηφοδέλτια .  Ο  

κάθε  συνάδελφος  μπορεί  να  επιλέξει  οποιοδήποτε  από  τα  ψηφοδέλτια  

αυτά  επιθυμεί  και  να  θέσει  μέχρι  έξι  σταυρούς  προτίμησης .  Εκλέγονται  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  αυτοί  που  θα  λάβουν ,  προφανώς ,  τους  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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περισσότερους  σταυρούς  προτίμησης .  Οι  υπόλοιποι  θα  είναι  τα  

αναπληρωματικά  μέλη  της  Επιτροπής  από  την  κάθε  παράταξη .   

 Υπάρχει  κάποια  απορία  ως  προς  αυτό ;  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  θα  υπάρχουν  ξεχωριστά  ψηφοδέλτια ;  Και  εγώ  δηλαδή  μπορώ  

να  πάρω  ένα  ψηφοδέλτιο  της  Δημοτικής  Αρχής  και  να  ψηφίσω  έναν  

από  εκεί ;  έτσι  πάει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  ψηφίσετε  ο  καθένας  όποιο  ψηφοδέλτιο  επιθυμεί .  Δεν  

είναι  δεσμευμένος  να  ψηφίσει  την  δική  του  παράταξη .  Ούτως  ή  άλλως  

η  διαδικασία  είναι  μυστική  ψηφοφορία .  Θα  πάρετε  από  όλα  τα  

ψηφοδέλτια  και  μπορείτε  να  επιλέξετε  όποιο  επιθυμείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  να  κάνω ;  Δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  

ξεχωριστά  τα  τακτικά  και  τα  αναπληρωματικά  μέλη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Είναι  ενιαίο  το  ψηφοδέλτιο .  Είναι  διαδικασία  που  εφαρμόζεται  

για  πρώτη  φορά  σήμερα .  Λοιπόν ,  απουσιάζοντος  του  γραμματέα .  

Ήρθε ;  Που  είναι ;  Ωραία ,  κύριε  Γάτσιο  ξεκινήστε  την  ανάγνωση  του  

καταλόγου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  κάνω  μια  δήλωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Κανονικά  δεν  προβλέπεται ,  αλλά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αφορά  όμως  την  στάση  μας  στην  εκλογική  διαδικασία .  Θέλω  να  το  

δηλώσω .  Επειδή  θεωρούμε  ότι  ο  νόμος ,  στην  μορφή  που  πήρε  μετά  τις  

πρόσφατες  τροποποιήσεις  του ,  υπολογίζει  με  στρεβλό  τρόπο  το  

εκλογικό  μέτρο ,  και  αποκλείει  έτσι  μέρος  σημαντικό  της  

αντιπολίτευσης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  από  τις  επιτροπές ,  

περιορίζοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  σημαντικά  και  τον  συμμετοχικό  και  

τον  ελεγκτικό  της  ρόλο ,  εμείς  λοιπόν  ως  δύναμη  θα  απέχουμε  από  την  

διαδικασία  εκλογής  μελών  των  Επιτροπών  και  η  αποχή  μας  αυτή  έχει  

την  έννοια  της  διαμαρτυρίας  και  της  αντίθεσης  απέναντι  στον  ίδιο  τον  

νόμο ,  που  ενώ  θεσπίζει  για  πρώτη  φορά  την  απλή  αναλογική  στον  

τρόπο  εκλογής  των  δημοτικών  συμβούλων ,  καταργεί  στην  πράξη  την  

αναλογική  εκπροσώπηση  των  εκλεγμένων  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

παρατάξεων  στο  σύνολό  τους .   

 Επομένως  με  βάση  αυτά  δεν  θα  συμμετέχουμε  στην  διαδικασία .  

απέχουμε .  Έχουμε  υπογράψει  γραπτή  δήλωση ,  την  οποία  θα  καταθέσω  

στο  προεδρείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εάν  δεν  υπάρχει  κάτι  άλλο  προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  

Κύριε  Μερετούδη  παρακαλώ  να  αναγνωστεί  ο  κατάλογος .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δινάκης  Κωνσταντίνος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  έχετε  δίκαιο .  Εάν  έχουν  κουραστεί  οι  ψηφολέκτες  να  τους  

ενισχύσουμε .  Ο  κ .  Ρίζος  θα  μπορούσε  να  αντικαταστήσει ,  ποιον ;   Από  

εσάς  θέλετε  να  υπάρξει  κάποια  αλλαγή ;  ΟΚ .  Η  κυρία  Σταλακτή .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δούκας  Γεώργιος ,  Καρακολίδης  Παναγιώτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  υπογράφουν  δίπλα  ότι  ψηφίζουν .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ακολουθούν  Μισιρλής  Σπυρίδων ,  Γάτσιος  Ιωάννης .  Πάνου  Σωτηρία ,  

Ματθαίου  Γεώργιος .  Τουρτούρας  Ιωάννης .  Δεσποτίδης  Ιωάννης ,  

Παλάζη  Χρυσάνθη ,  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης ,  Ρίζος  Σάββας ,  Ταΐρης  

Γεώργιος .  Σιαμάγκας  Δημήτριος ,  Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  και  το  εξής ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .  εάν  για  οποιοδήποτε  λόγο  ο  

οποιοσδήποτε  αποχωρήσει  από  την  συνεδρίαση ,  να  το  δηλώνει  

οπωσδήποτε  στην  κυρία  γραμματέα  για  να  το  σημειώνει .  Όπως  

αποχώρησε  πρόσφατα  η  κυρία  Ιλανίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Ηλιοπούλου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει  να  έχουν  ψηφίσει  37 συνάδελφοι .  Φιλιώ  είμαστε  στους  37 

επειδή  έφυγε  η  Ιλανίδου .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Αρχικά  ξεκινήσαμε  να  είναι  40 γιατί  ο  κ .  Φωτιάδης  Γεώργιος  ήταν  

απών  από  την  αρχή .  Άρα  από  τους  σαράντα  μας  έφυγε  ο  κ .  Φαρμάκης ,  

ο  κ .  Αραμπατζής  και  η  κυρία  Ιλανίδου .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις  και  δυο  που  απέχουν .  Εντάξει .  Τριάντα  πέντε .  Μετρήστε  τους  

φακέλους ,  πρέπει  να  βρούμε  35 φακέλους .   

 Ας  ξεκινήσουμε  την  καταμέτρηση .  Φέρτε  τους  φακέλους .   

 

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  1 λευκό .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  2 είναι  της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  και  

έχει  σταυρούς  σε  όλους .  Βάλε  επομένως ,  σταυρό  σε  όλους .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  3 της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζής ,  

σταυρό  στον  Χράπα  Παντελή .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  4 της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή  σταυρός  

ένας  στον  κ .  Δούκα .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  5 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  6 της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή ,  σταυρό  

στον  Χράπα  Παντελή .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  7 της  παράταξης  του  Δημάρχου ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  8 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  9 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη ,  

Χρυσανθίδης ,  Μητλιάγκα  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  10 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  11 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  σε  όλους  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  12 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  13 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  14 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  15 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  16 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  17 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  18 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  19 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  20 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  21 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  22 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  23 η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  σταυρό  σε  

όλους .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  24 η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ,  Χράπας  

Παντελής .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  25 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  26 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  27 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  28 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  29 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  σε  όλους  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  30 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  31 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  32 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  33 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  σε  όλους  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  34 Στέφανος  Φωτιάδης ,  σταυρός  σε  όλους .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  35 Συμμαχία  Σερραίων ,  σταυρός  

Χατζηδημητρίου ,  Δεσποτίδης ,  Σιαμάγκας .   

 

Ωραία ,  να  μετρήσουμε  τώρα  τους  σταυρούς .   

 Μετά  την  ολοκλήρωση  της  καταμέτρησης  έλαβαν :  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Το  ψηφοδέλτιο  της  Συμμαχίας  Σερραίων  18 ψήφους   

Το  ψηφοδέλτιο  της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  12 ψήφους  

Το  ψηφοδέλτιο  της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή  4 ψήφους .   

Επίσης ,  υπήρχε  και  ένα  λευκό .   

 

Από  την  παράταξη  του  κ .  Δημάρχου  εκλέγονται  με  18 ψήφους :  

Χατζηδημητρίου  Ιωάννης ,  Δεσποτίδης  Ιωάννης ,  Σιαμάγκας  Δημήτριος .   

 

Οι  κύριοι  Καδής  Γεώργιος ,  Παλάζη  Χρυσάνθη  και  Χαλκιόπουλος  

Αλέξανδρος  αναπληρωματικά  μέλη  με  τρεις  ψήφους  ο  καθένας .   

 

Από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  εκλέγονται  οι  κύριοι  

Χρυσανθίδης  Βασίλειος  και  Μητλιάγκα  Βαρβάρα  με  12 ψήφος  ο  

καθένας .   

Οι  κύριοι  Τερζής  Βασίλειος  και  Φωτιάδης  Γεώργιος  με  11 

ψήφους  ο  καθένας  ως  αναπληρωματικά  μέλη .   

 

Από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  με  τρεις  ψήφους  εκλέγεται  

ο  κ .  Χράπας  Παντελής  και  ο  κ .  Δούκας  Γεώργιος  με  μια  ψήφο  ως  

αναπληρωματικός  του .   

 

Συγχαρητήρια  σε  όλους .  Ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει  τον  λόγο .   

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Απλώς  θα  ήθελα   να  ανακοινώσω  στο  σώμα  ότι  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  με  απόφαση  του  Δημάρχου  σαν  Πρόεδρος  θα  είναι  ο  

Αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπύρος  και  θα  συμμετέχουν  ο  κ .  

Νυχτοπάτης  Γεώργιος  και  ο  κ .  Καρακολίδης  Παναγιώτης .   

 

 

ΕΚΛΟΓΗ  ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Μπορούμε  να  προχωρήσουμε  λοιπόν  κατευθείαν  στην  

διαδικασία  εκλογής  των  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

 

 Θα  δώσω  τον  λόγος  τον  κ .  Δήμαρχο  να  προτείνει  τα  μέλη  της  

παράταξης .   

 Η  διαδικασία  είναι  ίδια ,  όπως  την  είχαμε  περιγράψει  και  

νωρίτερα .   

 

 Από  την  παράταξη  του  κ .  Δημάρχου  υποψήφιοι  θα  είναι  οι  κ .  

Ταΐρης  Γεώργιος ,  Μερετούδης  Δημήτριος ,  Ρίζος  Σάββας ,  Γάτσιος  

Ιωάννης ,  Ματθαίου  Γεώργιος  και  Τουρτούρας  Ιωάννης .   

 

 Από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  όπως  υποβλήθηκε  το  

ψηφοδέλτιο ,  θα  είναι  η  κυρία  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  η  κυρία  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Καρασουλτάνη  Χρυσούλα ,  ο  κ .  Καρυπίδης  Παύλος  και  ο  κ .  

Μπουρβάνης  Ζαχαρίας .   

 

 Στην  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  μοναδικός  υποψήφιος  είναι  ο  

κ .  Ηλίας  Γκότσης .   

 

 Η  διαδικασία  είναι  η  ίδια ,  ξεκινούμε  αμέσως  την  εκφώνηση  του  

καταλόγου .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δινάκης  Κωνσταντίνος ,  Νυχτοπάτης  Γεώργιος ,  Καρακουλίδης  

Παναγιώτης .  Μισιρλής  Σπύρος ,  Γάτσιος  Ιωάννης .  Πάνου  Σωτηρία ,  

Ματθαίου  Γεώργιος .  Τουρτούρας  Ιωάννης ,  Καδής  Γεώργιος ,  

Δεσποτίδης  Ιωάννης .  Παλάζη  Χρυσάνθη ,  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης .  

Ρίζος  Σάββας ,  Ταΐρης  Γεώργιος .  Σιαμάγκας  Δημήτριος ,  Χαλκιόπουλος  

Αλέξανδρος .   Φωτιάδης  Στέφανος ,  Γάτσιος  Αθανάσιος .  Ηλιοπούλου  

Σταλακτή ,  Δρίγκα  Χρυσούλα .  Μητλιάγκα  Βαρβάρα .  Τερζής  Βασίλειος ,  

Καρυπίδης  Παύλος .   Καλώτα  Παναγιώτα .  Καρασουλτάνη  Χρυσούλα .  

Μιχτσόγλου  Δημήτριος ,  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας ,  Χράπας  Παντελής ,  

Γκότσης  Ηλίας .  Δούκας  Γεώργιος ,  Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  

Γεωργούλας  Αντώνιος .  Ο  Φαρμάκης  αποχώρησε .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στους  34,  οπότε  να  εξαχθούν  οι  φάκελοι  και  να  μετρηθούν  ότι  

είναι  τριάντα  τέσσερις .  Έμεινε  μονάχα  η  καταμέτρηση .  Όλα  τα  

υπόλοιπα  τελείωσαν .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  να  σας  πω  λίγο  και  για  τους  Αντιδημάρχους  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .   

 Πρόεδρος  ο  κ .  Δινάκης  Κωνσταντίνος ,  Αντιδήμαρχος  μέλος  

Πάνου  Σωτηρία  και  Τουρτούρας  Ιωάννης .   

 

Λοιπόν  προχωρούμε  στην  καταμέτρηση .   

 

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  1 της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή :  

Γκότσης  Ηλίας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  2 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο3 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

Δρίγκα  Χρυσούλα ,  Καρυπίδης  Παύλος   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  4 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  5 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  6 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  7 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  8 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  άπαντες  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  9 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  άπαντες  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  10 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  άπαντες  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  11 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  12 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  13 της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή :  

Γκότσης  Ηλίας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  14 της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή :  

Γκότσης  Ηλίας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  15 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  άπαντες  

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  16 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  17 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  18 της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή :  

Γκότσης  Ηλίας .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  19 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  20 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  21 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  22 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  23 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  24 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  25 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  26 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  27 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  28 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  29 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  30 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  31 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  32 Συμμαχία  Σερραίων  :  σταυρό  Ταΐρης ,  

Μερετούδης ,  Ρίζος .   

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  33 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

  Ψηφοδέλτιο  νούμερο  34 της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  :  σταυρό  

άπαντες .    

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Ολοκληρωθείσας  της  ψηφοφορίας  και  της  καταμέτρησης  των  

ψήφων  έχω  την  τιμή  να  ανακοινώσω  στο  σώμα  το  αποτέλεσμα  για  την  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

 Το  ψηφοδέλτιο  της  παράταξης  Συμμαχία  Σερραίων  του  

νεοεκλεγέντος  Δημάρχου  18 ψήφους  και  εκλέγονται  οι  κύριοι :  Ταΐρης ,    

Μερετούδης  και  Ρίζος  με  18 ψήφους  και  οι  κύριοι  Γάτσιος  και  

Ματθαίου  ως  αναπληρωματικά  μέλη  με  τρεις  ψήφους .  

 Από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  που  έλαβε  12 ψήφους  το  

ψηφοδέλτιο  συνολικά ,  εκλέγονται  η  κυρία  Δρίγκα  Χρυσούλα  και  ο  κ .  

Καρυπίδης  Παύλος  με  12 ψήφους  και  η  κυρία  Καρασουλτάνη  και  ο  κ .  

Μπουρβάνης  ως  αναπληρωματικά  μέλη  με  11 ψήφους .   

 Από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  που  έλαβε  συνολικά  το  

ψηφοδέλτιο  τέσσερις  ψήφους ,  τέσσερις  και  ο  κ .  Ηλίας  Γκότσης ,  ο  

οποίος  εκλέγεται  στην  Επιτροπή .   

 

 Ολοκληρώνεται  λοιπόν  η  διαδικασία .   

 Ευχαριστούμε  όλους .  Το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εφόσον  

ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  για  την  έλεγχο  της  νομιμότητας  και  τα  

λοιπά ,  υπολογίζουμε  ότι  γύρω  στις  16 με  18 του  μηνός  θα  είμαστε  

έτοιμοι  να  κάνουμε  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  λύεται  η  

συνεδρίασης .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

569-2019:  Εκλογή  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  χρονική  περίοδο  από  01-

09-2019 έως  06-11-2019  

 

570-2019:  Εκλογή  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  την  χρονική  περίοδο  από  

01-09-2019 έως  06-11-2019  

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

• Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γεωργούλας  Αντώνιος ,  αποχώρησε  μετά  

την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  ψηφοφορίας  επί  του  θέματος .  

 

Στο  2ο  θέμα ,  κατά  το  οποίο  προήδρευε  πλέον  της  συνεδρίασης  το  

νεοεκλεγέν  Προεδρείο ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  προέβη  στην  εκλογή  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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των  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  

Επιτροπής ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74 του  Ν .  3852/2010, 

για  την  πρώτη  θητεία  της  τρέχουσας  δημοτικής  περιόδου ,  ήτοι  για  το  

χρονικό  διάστημα  από  01-09-2019 έως  06-11-2021. 

 

-  Πριν  την  έναρξη  διαδικασίας  εκλογής ,  η  επικεφαλής  της  Δημ .  

Παράταξης  ¨Δύναμη  Σερραίων¨  κ .  Αριάδνη  Παπαφωτίου  και  η  Δημ .  

Σύμβουλος  της  παράταξης  κ .  Παρθένα  Χαραλαμπίδου ,  κατέθεσαν  

δήλωση  αποχής  από  την  διαδικασία  εκλογής  μελών  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής ,  ως  διαμαρτυρία  στον  

ίδιο  το  Νόμο ,  που  ενώ  θεσπίζει  για  πρώτη  φορά  την  απλή  αναλογική  

στην  εκλογή  των  Δημ .  Συμβούλων ,  καταργεί  στην  πράξη  την  

αναλογική  εκπροσώπηση  των  εκλεγμένων  στο  Δημ .  Συμβούλιο  

παρατάξεων .  

 

Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  όρισε  τους  κάτωθι  ψηφολέκτες :  

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  Ματθαίου  Γεώργιο  και  Ρίζο  Σάββα .  

 

Ο  νεοεκλεγείς  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  την  υπ΄  αριθμ .  

24853/23-08-2019 εισήγηση  του  Τμήματος  Δ /κών  Διαδικασιών ,  

ανέφερε  ότι  θα  εκλεγούν  συνολικά  έξι  (6)  τακτικά  μέλη ,  ενώ  οι  λοιποί  

υποψήφιοι  ανά  παράταξη ,  θα  αποτελούν  κατά  σειρά  σταυρών  

προτίμησης  τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  επιτροπής .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ .  1,  3,  4 και  6 του  άρθρου  74 

του  Ν .  3852/2010 όπως  ισχύει ,  στην  Οικονομική  Επιτροπή :  

 

-  η  παράταξη  ¨Συμμαχία  Σερραίων  -  Χρυσάφης  Αλέξανδρος¨  

δικαιούται  τρία  (3)  εκλεγόμενα  μέλη ,  

 

-  η  παράταξη  ¨Σερραϊκή  Αυτοδιοικητική  Συνεργασία  -  ΣΕΡΡ .Α .Σ .  -  

Στέφανος  Φωτιάδης¨ ,  δικαιούται  δύο  (2)  εκλεγόμενα  μέλη ,  

 

-  η  παράταξη  ¨Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων  -  Θεόδωρος  

Αραμπατζής¨ ,  δικαιούται  ένα  (1)  εκλεγόμενο  μέλος .  

 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κάλεσε  τις  

Δημ .  Παρατάξεις  να  καταρτίσουν  ψηφοδέλτια  με  τους  υποψηφίους  τους  

για  την  πλήρωση  των  θέσεων  που  δικαιούνται  στην  Οικονομική  

Επιτροπή .  

  

 

Ακολούθως  κήρυξε  την  έναρξη  της  εκλογικής  διαδικασίας  και  

κάλεσε  τους  Δημ .  Συμβούλους  να  επιλέξουν  μυστικά  το  ψηφοδέλτιο  

της  παράταξης  που  επιθυμεί  ο  καθένας  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο .  

 

Από  τους  Δημ .  Συμβούλους  της  παράταξης  ¨Συμμαχία  Σερραίων  -  

Χρυσάφης  Αλέξανδρος¨ ,  έθεσαν  υποψηφιότητα  για  εκλεγόμενα  μέλη  

της  Οικονομικής  Επιτροπής  έξι  (6)  σύμβουλοι  και  ονομαστικά  οι  κ .κ . :  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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-  Δεσποτίδης  Ιωάννης  

-  Καδής  Γεώργιος  

-  Παλάζη  – Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη  

-  Σιαμάγκας  Δημήτριος  

-  Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος  

-  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης  

 

Από  τους  Δημ .  Συμβούλους  της  παράταξης  ¨Σερραϊκή  

Αυτοδιοικητική  Συνεργασία  -  ΣΕΡΡ .Α .Σ .  -  Στέφανος  Φωτιάδης¨ ,  

έθεσαν  υποψηφιότητα  για  εκλεγόμενα  μέλη  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  τέσσερις  (4)  σύμβουλοι  και  ονομαστικά  οι  κ .κ . :  

 

-  Μητλιάγκα  Βαρβάρα  

-  Τερζής  Βασίλειος  

-  Φωτιάδης  Γεώργιος  

-  Χρυσανθίδης  Βασίλειος  

 

Από  τους  Δημ .  Συμβούλους  της  παράταξης  ¨Δημοτική  

Πρωτοβουλία  Σερραίων  -  Θεόδωρος  Αραμπατζής¨ ,  έθεσαν  

υποψηφιότητα  για  εκλεγόμενα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  δύο  

(2)  σύμβουλοι  και  ονομαστικά  οι  κ .κ . :  

 

-  Δούκας  Γεώργιος  

-  Χράπας  Παντελής  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ακολούθησε  η  διαδικασία  εκλογής  των  έξι  (6)  τακτικών  μελών  

της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

 

Κάθε  σύμβουλος  ψήφισε  υποψηφίους  σε  ανώτατο  αριθμό  ίσο  με  

το  συνολικό  αριθμό  εκλεγόμενων  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

 

Μετά  το  πέρας  της  ψηφοφορίας ,  διαπιστώθηκαν  από  το  

Προεδρείο  τα  ακόλουθα :  

 

-  Από  την  παράταξη  ¨Συμμαχία  Σερραίων  -  Χρυσάφης  

Αλέξανδρος¨ ,  έλαβαν  οι  κ .κ . :  

1.  Δεσποτίδης  Ιωάννης                         18 ψήφους  

2.  Σιαμάγκας  Δημήτριος                         18 ψήφους  

3.  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης             18 ψήφους  

4.  Καδής  Γεώργιος                          3 ψήφους  

5.  Παλάζη  – Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη  3 ψήφους  

6.  Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος              3 ψήφους  

 

Συνεπώς ,  τις  έδρες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ως  τακτικά  μέλη ,  

καταλαμβάνουν  κατά  σειρά  βάσει  του  αριθμού  των  σταυρών  

προτίμησης  που  έλαβαν  οι  κ .κ . :  

1.  Δεσποτίδης  Ιωάννης ,  τακτικό  μέλος  

2.  Σιαμάγκας  Δημήτριος ,  τακτικό  μέλος  

3.  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης ,  τακτικό  μέλος  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

7

 

Αναπληρωματικά  μέλη  αποτελούν  κατά  σειρά  βάσει  του  αριθμού  

των  σταυρών  προτίμησης  που  έλαβαν  οι  υπόλοιποι  τρεις  υποψήφιοι  

Δημ .  Σύμβουλοι  ως  ακολούθως :  

  

1.  Καδής  Γεώργιος ,  αναπληρωματικό  μέλος  

2.  Παλάζη  – Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη ,  αναπληρωματικό  μέλος  

3.  Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος ,  αναπληρωματικό  μέλος  

 

-  Από  την  παράταξη  ¨Σερραϊκή  Αυτοδιοικητική  Συνεργασία  -  

ΣΕΡΡ .Α .Σ .  -  Στέφανος  Φωτιάδης¨ ,  έλαβαν  οι  κ .κ . :  

1.  Μητλιάγκα  Βαρβάρα              12 ψήφους  

2.  Χρυσανθίδης  Βασίλειος  12 ψήφους  

3.  Τερζής  Βασίλειος              11 ψήφους  

4.  Φωτιάδης  Γεώργιος               11 ψήφους  

 

Συνεπώς  τις  έδρες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ως  τακτικά  μέλη ,  

καταλαμβάνουν  κατά  σειρά  βάσει  του  αριθμού  των  σταυρών  

προτίμησης  που  έλαβαν  οι  κ .κ . :  

1.  Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  τακτικό  μέλος  

2.  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  τακτικό  μέλος  

 

Αναπληρωματικά  μέλη  αποτελούν  κατά  σειρά  βάσει  του  αριθμού  

των  σταυρών  προτίμησης  που  έλαβαν  οι  υπόλοιποι  δύο  υποψήφιοι  Δημ .  

Σύμβουλοι  ως  ακολούθως :  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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1.  Τερζής  Βασίλειος ,  αναπληρωματικό  μέλος  

2.  Φωτιάδης  Γεώργιος ,  αναπληρωματικό  μέλος  

 

-  Από  την  παράταξη  ¨Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων  -  

Θεόδωρος  Αραμπατζής¨ ,  έλαβαν  οι  κ .κ . :  

1.  Χράπας  Παντελής       3 ψήφους  

2.  Δούκας  Γεώργιος         1 ψήφο  

 

Συνεπώς ,  την  έδρα  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ως  τακτικό  μέλος ,  

καταλαμβάνει  

κατά  σειρά  βάσει  του  αριθμού  των  σταυρών  προτίμησης  που  έλαβε  ο  

κ . :   

Χράπας  Παντελής  

 

Αναπληρωματικό  μέλος  αποτελεί  κατά  σειρά  βάσει  του  αριθμού  

των  σταυρών  προτίμησης  που  έλαβε  ο  κ . :  

Δούκας  Γεώργιος  

 

Μετά  τα  παραπάνω  και  με  δεδομένο  ότι  προέκυψε  ισοψηφία  όσον  

αφορά  τα  αναπληρωματικά  μέλη  τόσο  της  παράταξης  ¨Συμμαχία  

Σερραίων  -  Χρυσάφης  Αλέξανδρος¨ ,  όσο  και  της  παράταξης  ¨Σερραϊκή  

Αυτοδιοικητική  Συνεργασία  -  ΣΕΡΡ .Α .Σ .  -  Στέφανος  Φωτιάδης¨ ,  

διενεργήθηκε  κλήρωση  μεταξύ  τους  και  στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  

συνοψίζοντας ,  ανακοίνωσε  στο  Δημ .  Συμβούλιο  τα  ονόματα  των  

εκλεγέντων  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  ως  εξής :  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

 

1. Δεσποτίδης  Ιωάννης  

2.  Σιαμάγκας  Δημήτριος  

3.  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης  

4.  Μητλιάγκα  Βαρβάρα  

5.  Χρυσανθίδης  Βασίλειος  

6.  Χράπας  Παντελής  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

(Όπως  αυτά  προέκυψαν  από  την  διενεργηθείσα  κλήρωση)  

 

1.  Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος  

2.  Καδής  Γεώργιος  

3.  Παλάζη  – Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη  

4.  Τερζής  Βασίλειος  

5.  Φωτιάδης  Γεώργιος  

6.  Δούκας  Γεώργιος  

 

Η  θητεία  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ισχύει  για  την  

χρονική  περίοδο  από  01-09-2019 μέχρι  06-11-2021. 

 

……………………………..  

………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  ………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ………………  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ         ………………  

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ………………  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       ………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  

  

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ………………  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ       ………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ………………  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ        ………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ………………  

 

ΚΑΡΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ………………  

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ        ………………  

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ        ………………  

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ        ………………  

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ………………  

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ       ………………  

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ     ………………  

 

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ         ………………  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ       ………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ         ………………  

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………  

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ………………  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ………………  

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………  

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ………………  

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ       ………………  

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ        ………………  

 


