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Ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11.00’ π.μ. 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ     

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  : ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ.                                         

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

  

Κασάπης Φίλιππος, Κοβούσογλου Δέσποινα, Αγγελίδης Πέτρος, Αγοραστός 

Βασίλειος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Βαβαλέκας Ιωάννης, Γεωργούλας Γεώργιος, 

Γκότσης Ηλίας, Ζάγκαλης Ιωάννης, Ζαπάρα Μαίρη, Καδής Νικόλαος, Κατιρτζόγλου 

Νικόλαος, Κουμπαρούδης Ιωάννης, Μητλιάγκας Ζήσης, Μπάρκας Αθανάσιος, 

Περδίκης Ζήσης, Πισώκας Βασίλειος, Σαντοριναίος Ευάγγελος, Σαουλίδης 

Στυλιανός, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Στάγκος Κων/νος,  Σωτηριάδης Δημήτριος, 

Χατζηλίας Αλέξανδρος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1)  Χαλκιόπουλος Λεωνίδας. 

  

Από τους Παρέδρους των Συνοικισμών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1)Κάπης Δημήτριος (Συν/σμού Αγ. Ιωάννη) 

2) Στοίλας Συμεών (Συνς/μού Ξηροτόπου) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Κανείς.  
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Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για την χρονική περίοδο από 1-1-1997 μέχρι 31-12-1998. 

  

ΘΕΜΑ  2ο: Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής 

και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών αυτής, για την  χρονική 

περίοδο από 1-1-1997 μέχρι 31-12-1998.  

 

 

1η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η   1997  

 

 

 Ο κ. Αντώνιος Νυκτοπάτης, ευχήθηκε σε όλους καλή χρονικά και εξέφρασε 

την επιθυμία του, για μια σωστή διοίκηση του Δήμου  στα δύο (2) τελευταία χρόνια 

της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος, ο 

οποίος  με την σειρά του ευχήθηκε στο νέο Προεδρείο και σε όλους υγεία κι ευτυχία. 

 Τις ευχές του για καλή χρονικά, εξέφρασε και ο τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 

Χατζηλίας Αλέξανδρος κι ευχαρίστησε όλο το Δ.Σ. για την άριστη συνεργασία τους.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για την χρονική περίοδο από 1-1-1997 μέχρι 31-12-1998. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Για τον πρόεδρο του Δ.Σ., προτείνω τον συνεργάτη και 

Δ.Σ. τον κ. Νυκτοπάτη Αντώνιο. 

κ. Μητλιάγκας Ζήσης: Εμείς προτείνουμε για Πρόεδρο του Δ.Σ., τον 

συνάδελφο κ. Ζήση Περδίκη. 

  

 Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Δ.Σ. Εκλεγείς, θεωρείται ο 

επιτυχών από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 Γενομένης ονομαστικής με ψηφοδέλτια μυστικής ψηφοφορίας και μετά την 

αρίθμηση, διαλογή και μονογράφησή τους από τους  ψηφολέκτες δημοτικούς 

συμβούλους, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα, δηλαδή: 

 Εψήφισαν (24) Δημοτικοί Σύμβουλοι, καταμετρήθηκαν (24) ψηφοδέλτια.  

 Βρέθηκαν (24) έγκυρα, από τα οποία το ένα (1) λευκό.  

 Ο Σύμβουλος κ. Νυκτοπάτης Αντώνιος έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους και ο 

Σύμβουλος κ. Περδίκης Ζήσης επτά (7)  ψήφους. 

   Μετά από την παραπάνω μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ., εξέλεξε από τα μέλη 

του με απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων ως Πρόεδρό του, τον Δημοτικό 

Σύμβουλο κ. Νυκτοπάτη Αντώνιο, με δέκα έξι (16) ψήφους. 

 Στην συνέχεια ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νυκτοπάτης 

Αντώνιος, καλεί το Δ.Σ. να προέλθει στην εκλογή του Αντιπροέδρου του, με μυστική 

ψηφοφορία.  
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 Γενομένης έτσι ονομαστικής με ψηφοδέλτια μυστικής ψηφοφορίας και μετά  

την αρίθμηση, διαλογή και μονογράφησή τους προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα, 

δηλαδή:  

 Εψήφισαν 24 Δημοτικοί Σύμβουλοι και καταμετρήθηκαν 24 ψηφοδέλτια.  

 Βρέθηκαν 24 έγκυρα.  

 Έλαβε ψήφους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, ο υποψήφιος Σύμβουλος κ. 

Κασάπης Φίλιππος δεκαπέντε (15) και ο υποψήφιος Σύμβουλος κ. Βαβαλέκας 

Ιωάννης εννιά (9). 

 Μετά από την παραπάνω ψηφοφορία το Δ.Σ. εξέλεξε από τα μέλη του με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ως αντιπρόεδρό του, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Κασάπη Φίλιππο. 

 Μετά από αυτά ο Προεδρεύων Σύμβουλος καλεί το Δ.Σ. να προβεί στην 

εκλογή του Γραμματέα του Δ.Σ. με μυστική και με ψηφοδέλτια, ψηφοφορία.  

 Γενομένης έτσι, ονομαστικής με ψηφοδέλτια μυστικής ψηφοφορίας  και μετά 

την αρίθμηση, διαλογή και μονογραφή τους, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα, 

δηλαδή:  

 Εψήφισαν 24 Δ.Σ. και καταμετρήθηκαν 24 ψηφοδέλτια.  

 Βρέθηκαν 24 έγκυρα από τα οποία δύο (2) λευκά. Έλαβε ψήφους για το 

αξίωμα του Γραμματέα, η υποψήφια σύμβουλος κα Κοβούσογλου Δέσποινα 

δεκαπέντε (15)  και ο υποψήφιος σύμβουλος κ. Αγγελίδης Πέτρος εννιά (9). 

 Μετά την εκλογή τους αυτή το νεοεκλεγέν Προεδρείο ευχαρίστησε τα μέλη 

του Δ.Σ. που τους τίμησαν με την ψήφο τους και υποσχέθηκε ότι θα εργασθεί με ζήλο 

για την ευόδωση των υποθέσεων του Δήμου.  

 Ο κ. Μητλιάγκας Ζήσης πρότεινε να εκλέξουν  ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 

κάποιον από την αντιπολίτευση  για να δοθεί από την αρχή της διετίας, το στίγμα της 

συμμετοχής και της  συνδημιουργίας της Αντιπολίτευσης. Πρότεινε για Αντιπρόεδρο, 

το Δ.Σ. κ. Βαβαλέκα. 

 Ο κ. Δήμαρχος, πιστεύει ότι δεν είναι αναγκαίο αυτό, αλλά πρότεινε στην 

Δημαρχιακή Επιτροπή που είναι επίσης σπουδαίο όργανο, να συμμετέχουν δύο άτομα 

των επιλαχόντων συνδυασμών, παρόλο που ο νόμος ορίζει μόνο ένα άτομο. Πρότεινε 

ένα άτομο από τον συνδυασμό  του κ. Γεωργούλα και ένα άτομο από τον συνδυασμό 

του κ. Μητλιάγκα.  

 

 Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Γεωργούλας.  

 κ. Γεωργούλας: Σε πείσμα της κοινής πραγματικότητας ότι οι ευχές που 

δίνονται δεν ικανοποιούν, όμως όταν γίνονται δεκτές δεν βλάπτουν κιόλας. Κάποιες 

αχτίδες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα στην πορεία  του χρόνου Εύχομαι λοιπόν,  

μ’ αυτή την εξήγηση που έφερα  σαν προοίμιο αυτή την χρονιά και την επόμενη 

χρονιά, γιατί είναι η τελευταία διαιτησία πλέον αυτού του είδους και ύστερα 

μπαίνουμε σε άλλη τροχιά για την τελική αναμέτρηση, για κείνους που θα 

φιλοξενήσουν και πάλι να πάρουν τα ηνία του Δήμου στα χέρια τους. 

 Όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου, ήθελα να σταθώ πρώτα στην 

προεδρία του συναδέλφου κ. Χατζηλία Αλέξανδρου, στον οποίο ένα μόνο 

μειονέκτημα θα καταλογίσω, παρόλο που έχω δώσει νομίζω δείγματα 

δημοκρατικότητας  και αγώνες όσους μπορούσα προς την κατεύθυνση αυτή, ήταν 

παραπάνω απ’ ότι θα έπρεπε δημοκρατικός.  
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Αυτό να μην το σημειώσει σαν ελάττωμα  τρανό ο καινούργιος Πρόεδρος και 

αρχίσει την αντίστροφη  τακτική.  

Ο Αντιπρόεδρος για μένα είναι τυπικό πρόσωπο. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

πρέπει να λειτουργεί σωστά, γιατί τότε μόνο θα μπορούμε να περιμένουμε και να 

προσδοκούμε τα καλύτερα αποτελέσματα, όσο αυτό είναι δυνατόν, των 

συμπατριωτών μας και της πόλης μας γενικότερα. Ας τα σημειώσει  αυτά ο 

καινούργιος  Πρόεδρος και να είναι βέβαιος ότι δεν θα χάσει ούτε η πόλη, αλλά ούτε 

κι ο ίδιος σαν άτομο μιας και απέκτησε αυτό το πολύ αξιόλογο αξίωμα. Είναι μεγάλη 

υπόθεση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι από την άλλη πλευρά 

κάποτε ήταν ο κ. Στρατουδάκης Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν το 

ακούω καλά σ’ αυτιά μου αυτό, από την στιγμή που έγινε γενίτσαρος.  

Είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός, αλλά αν αναλογιστεί ότι ήθελε σώνει και 

καλά να διώξει την κόρη μου, την μακαρίτισσα, από την Υπηρεσία, γιατί έδινε 

εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και  μια φορά άργησε να έρθει επειδή είχα χάσει το 

λεωφορείο, ήθελαν να της πάρουν το κεφάλι τάκα-τάκα, ενώ θα έπρεπε να δώσουν  

χέρι βοηθείας και συμπαράστασης. Και μου τα είχε διηγηθεί η ίδια με αναφιλητά και 

κλαίγοντας στο σπίτι και ο κ. Ζάγκαλης τότε είχε πει, ότι πρόκειται για μια ιδιάζουσα 

περίπτωση και πρέπει να την δούμε καλύτερα. Όμως δεν έγινε αυτό, ήθελε να την 

αποκεφαλίσει.  

Ήθελα να τελειώσω με την ευχή, από τις ζυμώσεις που θα γίνουν από τις 

συζητήσεις σ’ αυτό το Δ.Σ. για τα εναπομείναντα  δύο χρόνια, να υπάρχει 

αλληλοκατανόηση, να περιοριστούνε  τα πείσματα, εσείς με  την πλειοψηφία να 

κατανοήσετε την ευπάθεια της πλευράς της μειοψηφίας και έτσι νομίζω κ. Δήμαρχε 

και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί παρά τα όσα εμπόδια θα αντιμετωπίσουμε να 

οδηγηθούμε σ’ ένα αποτέλεσμα προσφορότερο για τους Σερραίους.  

κ. Μητλιάγκας Ζήσης.:  Επειδή θίγεται τώρα ένα θέμα πολιτικής και ηθικής 

φύσεως, είμαι υποχρεωμένος σαν Δήμαρχος και Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΣ, την περασμένη 4ετία, να πω κάποια πράγματα.  

Θεωρώ απαράδεκτο να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι απουσιάζουνε 

και δεν μπορούνε να μιλήσουνε.  

Δεύτερον, οι πολιτικές επιλογές που κάνει ο καθένας, είναι δικαίωμα 

προσωπικό. 

Όσον αφορά το θέμα που έθιξε ο κ. Γεωργούλας, ο σεβαστός πάντα για μένα 

κ. Στρατουδάκης, έχω  να πω ότι ουδέποτε στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, ούτε 

αυτός, ούτε κανείς άλλος δεν έβαλε θέμα απομάκρυνσης από την υπηρεσία, της 

αείμνηστης κόρης του.  

κ. Γκότσης Ηλ.: Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τον κ. Νυκτοπάτη Αντώνη. 

Σήμερα, αναλαμβάνεις το μεγαλύτερο αξίωμα μετά απ’ αυτό του Δημάρχου, είμαι 

σίγουρος,  ότι θα πετύχεις στα καινούργια σου καθήκοντα, γιατί πιστεύω στις 

ικανότητές σου και στην μεθοδικότητά σου. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσεις 

δημοκρατικά, καλή σου επιτυχία. 

κ. Νυκτοπάτης:  Κατ’ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο για την 

πρόταση που έκανε και όλους τους συναδέλφους μου για την τιμητική αυτή θέση που 

μου δώσανε και μένει σε μένα τώρα και γενικά στο Προεδρείο να αποδείξουμε ότι η 

εκλογή τους ήτανε σωστή. 
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 Απ’ αυτή τη θέση περάσανε παλαιότερα, πολύ αξιόλογα άτομα, είναι ο κ. 

Ζήσης Περδίκης, με άριστη επιτυχία, είναι ο κ. Αλ. Χατζηλίας που και αυτός 

εκτέλεσε το έργο του με επιτυχία και το θέμα της αλλαγής του προέδρου,  είναι μια 

απόφαση του κ. Δημάρχου νομίζω, να δώσει μια αλλαγή σε όλους εμάς.  

 Στον χρόνο αυτό που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος κατάλαβα ότι για να μπορεί 

ένα Συμβούλιο να λειτουργήσει σωστά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει, 

είναι ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των συναδέλφων και γενικά σεβασμός σε όλους τους 

δημότες.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω πως η θέση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη και 

όπως είπε και ο κ. Γεωργούλας, τα δύο τελευταία χρόνια, ήδη μπαίνουμε σε 

προεκλογική περίοδο και  θα έχουμε προβλήματα. Από πλευράς  δικής μας, σαν 

Προεδρείο να είσαστε σίγουροι, ότι παρά την σκληρότητα που μας διακρίνει για 

ορισμένα θέματα, θα είμαστε πάρα πολύ δημοκρατικοί. Για τα θέματα  που θα 

έρχονται στο Δ.Σ. θα φροντίσουμε με κάθε λεπτομέρεια να έρχονται ολοκληρωμένα, 

ο κάθε αρμόδιος υπάλληλος για κάθε θέμα να είναι παρών στο Δ.Σ. για να μπορεί να 

ενημερώνει το Σώμα, θα φροντίσουμε να μην αναβάλλονται θέματα, γιατί δεν θα 

έρχεται θέμα στο Δ.Σ. χωρίς ο φάκελός του να είναι πλήρης.  

 Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι, ο σεβασμός να αρχίσει  πρώτα από τον 

Δήμαρχο και εκείνος να σέβεται εσάς. Το 1983 στις 14 Ιανουαρίου, έγινε μια 

τροποποίηση του καταστατικού του Δ.Σ. επί Δημαρχίας και υπογραφής Δημάρχου κ. 

Γεωργούλα, την οποία πιστεύω όλοι σας γνωρίζετε, και γι΄ αυτούς που δεν γνωρίζουν  

θα πω ορισμένα πράγματα, ότι αυτός  ο κανονισμός από πλευράς προεδρείου , θα 

εφαρμοστεί στη  Δημαρχεία κατά γράμμα. Θα φροντίσουμε όπως σας είπα, να 

είμαστε πολύ σωστοί σε σας και στους δημότες μας, θα φροντίσουμε ώστε να 

λύνονται τα προβλήματα των  δημοτών μας όλα, αλλά και εμείς θα  έχουμε την 

απαίτηση, ο κανονισμός αυτός με υπογραφή κ. Γεωργούλα, από πλευράς πειθαρχίας, 

να εφαρμοστεί με ακρίβεια  

 Ο κανονισμός λέει, ότι απαγορεύεται κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης το 

κάπνισμα. 

 Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να δείχνουνε μεγάλη σοβαρότητα σ’ 

αυτόν που ομιλεί, να μην «αδειάζει» η αίθουσα ότι μιλάει κάποιος, να μην γίνεται 

διάλογος μεταξύ συναδέλφων, να μην ακούγονται βρισιές και υπονοούμενα μεταξύ 

συναδέλφων. Επίσης θα ήθελα να ρυθμίσω και κάτι άλλο στο Δ.Σ., ανεξάρτητα από 

την σειρά που θα γράφονται οι κύριοι συνάδελφοι, προτίμηση θα έχουνε οι τέως 

Δήμαρχοι κατά σειρά και αρχηγοί των Συνδυασμών  κ. Μητλιάγκας και κ. 

Γεωργούλας, οι οποίοι ενδεχομένως να καλύπτουν τα θέματα και πιστεύω ότι όλοι οι 

συνδυασμοί κάνουνε κάποιες προσυσκέψεις και θα παρακαλέσω τους αγαπητούς 

συναδέλφους, εφόσον καλύπτονται από τους αρχηγούς, να μην επαναλαμβάνουν τα 

ίδια λόγια και αν θέλουν να πούνε κάτι, να είναι πολύ σύντομοι. Εδώ θα είμαστε πολύ 

σκληροί, διότι θα σεβαστούμε τον χρόνο ολονών.  

 Το Προεδρείο δεν θα παίρνει μέρος σε θέματα ουσίας, θα παίρνει μέρος μόνο 

σε διαδικαστικά.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της πρώτης 

διετίας, τον κ. Χατζηλία, για τον  τρόπο που λειτούργησε  και διεύθυνε τις εργασίες 

του Δ.Σ.  
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 Πολλές και σπουδαίες αποφάσεις πάρθηκαν την πρώτη διετία. Εσάς σας 

συγχαίρω κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε και κα Γραμματέα για την εκλογή σας, 

είναι πραγματικά βαρύ το έργο που αναλαμβάνετε, υπεύθυνος ο ρόλος σας και όπως 

και εσείς κύριε Πρόεδρε παραδεχτήκατε, από αυτή την θέση, πέρασαν πετυχημένοι 

Πρόεδροι. 

 Ένας λόγος παραπάνω και ελπίζω  ότι θα αποδειχτείτε καλύτεροι από τους 

προηγούμενους.  

 Καλή δύναμη και καλή  επιτυχία στον ρόλο σας.  

 

ΘΕΜΑ  2ο: Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής 

και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών αυτής, για την  χρονική 

περίοδο από 1-1-1997 μέχρι 31-12-1998.  

 

 

 Στο θέμα της Δημαρχιακής Επιτροπής,  που είναι το δεύτερο κατά σειρά θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, προτείνουμε τους κυρίους Κατιρτζόγλου και Αναστασιάδη  

και όπως είπα, δύο από τους επιλαχόντες συνδυασμούς. Αν είναι δυνατόν ένας από 

κάθε συνδυασμό, διότι δύο είναι οι επιλαχόντες συνδυασμοί.  

 Ακολούθησε ονομαστική με ψηφοδέλτια μυστική ψηφοφορία και μετά την 

αρίθμηση, διαλογή και μονογράφησή τους, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα, 

δηλαδή: 

 Εψήφισαν (24) Δημοτικοί Σύμβουλοι, καταμετρήθηκαν  (24) ψηφοδέλτια.  

 Βρέθηκαν 24 έγκυρα. 

 Έλαβαν ψήφους για το αξίωμα των τακτικών μελών της Δημαρχιακής 

Επιτροπής οι παρακάτω σύμβουλοι:  

 

 Από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας οι κ.κ.:  

1) Κατιρτζόγλου Νικόλαος   (16) ψήφους 

2) Αναστασιάδης Αντώνιος  (16) ψήφους 

 

Από τους επιλαχόντες συνδυασμούς οι κ.κ.: 

1) Γεωργούλας Γεώργιος   (21) ψήφους 

2) Ζάγκαλης Ιωάννης         (17) ψήφους 

 

 Γενομένης κλήρωσης μεταξύ των ισοψηφησάντων καταλαμβάνει την  πρώτη 

θέση ο κ. Αναστασιάδης Αντώνιος και την δεύτερη ο κ. Κατιρτζόγλου Νικόλαος. 

 

 Κατά συνέπεια, τα τακτικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής, είναι: 

 1) Γεωργούλας Γεώργιος    (21) ψήφους 

 2) Ζάγκαλης Ιωάννης          (17) ψήφους 

 3) Αναστασιάδης Αντώνιος (16) ψήφους 

 4) Κατιρτζόγλου Νικόλαος  (16) ψήφους 

 

 Ύστερα από αυτά ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. να προβεί στην εκλογή 

τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής, από τους 

οποίους ο ένας (1) τουλάχιστον θα πρέπει απαραίτητα να εκλεγεί ανάμεσα από τους 

Συμβούλους των επιλαχόντων συνδυασμών. 
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 Γενομένης μυστικής με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και μετά την αρίθμηση, 

διαλογή και μονογράφησή τους, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα. 

 Εψήφισαν 24 Δ.Σ. και καταμετρήθηκαν 24 ψηφοδέλτια.  

 Βρέθηκαν όλα έγκυρα.   

 Έλαβαν ψήφους για το αξίωμα  του αναπληρωματικού μέλους της 

Δημαρχιακής Επιτροπής οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

 Από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας οι κ.κ.: 

 1) Αγοραστός Βασίλειος       (23) ψήφους 

 2) Σωτηριάδης Δημήτριος     (17) ψήφους 

 

 Από τους επιλαχόντες συνδυασμούς οι κ.κ.: 

 1) Σαουλίδης Στυλιανός   (13) ψήφους 

 2) Αγγελίδης Πέτρος        (11) ψήφους  

 

 Επειδή ο κ. Αγγελίδης Πέτρος δεν έλαβε την σχετική πλειοψηφία των 13 

ψήφων, η διαδικασία επαναλήφθηκε ακριβώς όπως πριν και έλαβε ο κ. Αγγελίδης 

Πέτρος (19) και βρέθηκαν (5) λευκά.  

 Κατά συνέπεια, τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής, είναι: 

 

 1) Αγοραστός Βασίλειος   (23) ψήφους 

 2) Σωτηριάδης Δημήτριος (17) ψήφους 

 3) Σαουλίδης Στυλιανός   (13)  ψήφους 

 4) Αγγελίδης Πέτρος        (19) ψήφους (επανάληψη) 

 

Οι εκλεγέντες ευχαρίστησαν και υποσχέθηκαν ότι  θα εργαστούν για το καλό 

της πόλης.  

 

 Μετά από το πέρας  της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

1  / 1997 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα Δ.Σ.    
1289/27-1-1997 

 

2  / 1997 Εκλογή τεσσάρων (4)  τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών 

μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
1290/27-1-1997 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤOY Δ. Σ.                                     

 

 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 
 

Κασάπης Φίλιππος 

 

Κοβούσογλου Δέσποινα 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αγοραστός Βασίλειος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Γεωργούλας Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Ζάγκαλης Ιωάννης 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κατιρτζόγλου Νικόλαος 

 

Κουμπαρούδης Ιωάννης 

 

Μητλιάγκας Ζήσης 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Περδίκης Ζήσης 

 

Πισώκας Βασίλειος 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

Στάγκος Κων/νος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Χατζηλίας Αλέξανδρος 

 

 


