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ΑΔΑ: ΨΦ5ΦΩΚ8-ΝΦΖ

Από το αριθ.11/27-6-2021 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 76

Περίληψη
Εκλογή αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
λόγω ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου

Στην Ξάνθη σήμερα 27 Ιουνίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, συνήλθε σε ειδική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.14014/23-6-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος)
13. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
14. Μπαντάκ Σιαμπάν
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
15. Μπεκήρ Ογλού Σουά
4. Ασκαρίδης Ηλίας
16. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γουναρίδης Στυλιανός
17. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
18. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
19. Παυλίδου Ελισάβετ
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
20. Σταματιάδης Σταμάτιος
9. Ζερενίδης Ιωάννης
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Ηλιάδης Θωμάς
22. Τσακιρίδης Αφεντούλης
11. Ιγιαννίδης Στέφανος
23. Φανουράκης Εμμανουήλ
12. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
24. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
10. Σαββίδης Ματθαίος
2. Γεωργιάδης Δημοσθένης
11. Σπανίδης Μιχαήλ
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
12. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Καλογερής Γεώργιος
13. Τοπ Σινάν
5. Καμαρίδης Ιπποκράτης
14. Τσαρεκτσή Τζενάν
6. Καφφετζής Κωνσταντίνος
15. Χαριτωνίδου Ειρήνη
7. Λύρατζης Πασχάλης
16. Χασάν Ογλού Φερτούν
8. Παπά Σοφία
17. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
9. Παπαδάκης Θεοφάνης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Γίνεται μνεία, ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Θωμάς Ηλιάδης, προσήλθε κατά τη διαδικασία της
ψηφοφορίας, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Ελευθεριάδης Απόστολος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Σάββας
Μελισσόπουλος, Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη, Σταματιάδης Σταμάτιος, Χατζηθεοδώρου
Γεώργιος, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση, πριν τη διαδικασία της ψηφοφορίας
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου, στη
δημοτική υπάλληλο Μαρία – Άννα Ανδρέου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1ο θέμα, την
αριθμ.πρωτ.14332/25-6-21 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά: - την από 15-6-2021 Δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου Ιγιαννίδη
Στέφανου (με αρ.εισερχ.πρωτ.1342815-6-2021), - Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010),
-Τις διατάξεις του Ν.4604/19 (ΦΕΚ Α 50/26.03.2019), - Τις διατάξεις του Ν.4623/19 (ΦΕΚ Α
134/09.08.2019), - Την με Αριθμό Εγκυκλίου: 90 ΑΠ: 59849/21.08.2019 ΑΔΑ:ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08, του
ΥΠΕΣ περί Διαδικασίας Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, - Την με Αριθμό Εγκύκλιο: 91/ ΑΠ: 59851/21-8-2019 ΑΔΑ:69Β2465ΧΘ7Λ65 , του ΥΠΕΣ περί Λειτουργίας Δημοτικών Παρατάξεων, - Την με αριθ. 181/2019 απόφαση
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Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Την με αριθ.πρωτ.14331/25-62021 αναφορά της Καλλιόπης Τζανόγλου του Δημητρίου
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών & Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 4 του ν. 3852/201010, οι δημοτικοί σύμβουλοι δύνανται να
ανεξαρτητοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία από τη δημοτική παράταξη στην οποία ανήκουν, μέσω
υποβολής γραπτής δήλωσής τους προς το προεδρείο του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Κατ’
αντιστοιχία με όσα γίνονται παγίως δεκτά στην περίπτωση της παραίτησης αιρετών από αξίωμα, η
ανωτέρω γραπτή δήλωση πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούληση του
δημοτικού συμβούλου να αποχωρήσει, οριστικά, από την δημοτική παράταξη.
Σημειώνεται ότι η εκούσια ανεξαρτητοποίηση ή η διαγραφή δημοτικού συμβούλου από τη δημοτική του
παράταξη επιφέρει, κατά κανόνα, την απώλεια τυχόν αξιωμάτων που κατέχει. Ειδικότερα, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6, 66 παρ. 8 και 74 παρ.12 του ν. 3852/201015, τα μέλη του προεδρείου
του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής που
ανεξαρτητοποιούνται ή διαγράφονται από την παράταξή τους, απολύουν αυτοδικαίως και τα αντίστοιχα
αξιώματά τους, παραμένοντας, ωστόσο, απλοί - ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιγιαννίδης Στέφανος, εκλέχθηκε μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , με
την δημοτική παράταξη «Δήμος Πρότυπο», σύμφωνα με την 181/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του, απώλεσε το αξίωμα αυτό, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
αντικατασταθεί.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 90/2019 του ΥΠ ΕΣ :
2. Αναπλήρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αα. Τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά της εκλογής τους καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων
με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση
που εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών της παράταξης, τότε διενεργείται νέα εκλογή,
για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία που περιγράφηκε κατά τα ανωτέρω
και την κατάρτιση νέου ψηφοδελτίου από την παράταξη της οποίας κενώθηκαν οι έδρες στην επιτροπή.
Αβ. Εάν, όμως, η παράταξη της οποίας οι έδρες των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών κενώθηκαν
δεν επιθυμεί να υποδείξει υποψηφίους, τότε τη θέση τους καταλαμβάνουν ανά μία οι αναπληρωματικοί
των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού οι
αναπληρωματικοί της παράταξης που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές, κατ΄
εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010.
Β. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει ο μοναδικός μεμονωμένος
σύμβουλος της παράταξης των ανεξαρτήτων που έχει εκλεγεί μέλος της Επιτροπής, διενεργείται νέα
εκλογή για την κάλυψη της κενής έδρας. Στη νέα εκλογική διαδικασία μετέχουν όλες οι παρατάξεις, με
νέο υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούνται στην Επιτροπή και με κατάρτιση
νέων ψηφοδελτίων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010.
Γ. Τέλος, κατ΄ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όταν τα
μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια
της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τότε τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της
παράταξης του δημάρχου.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραπέμπουμε στο πρώτο εκλογικό παράδειγμα.
Υποθέτουμε ότι στην 9μελή Οικονομική Επιτροπή από τα 6 εκλεγόμενα μέλη, παραιτείται από την 3η
Παράταξη το τακτικό και το αναπληρωματικό εκλεγόμενο μέλος που δικαιούται η παράταξη στην
Επιτροπή και διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη της μίας κενής έδρας.
Από το συνδυασμό των εφαρμοστέων διατάξεων του άρθρου 74 διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
Εάν η 3η Παράταξη εξακολουθεί να διαθέτει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για την κάλυψη της
μίας κενωθείσας έδρας που δικαιούται στην Επιτροπή, καταρτίζει νέο ψηφοδέλτιο με νέους υποψηφίους
δημοτικούς συμβούλους και ακολουθεί η εκλογή του νέους μέλους από το δημοτικό συμβούλιου.
Σε περίπτωση που η 3η Παράταξη δεν επιθυμεί να υποδείξει υποψήφιο, τότε κατ’ εφαρμογή της παρ. 6
του άρθρου 74 τη θέση καταλαμβάνει η παράταξη με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων.
Εάν, όμως, η 3η Παράταξη έχει εξαντλήσει και τους 5 δημοτικούς της συμβούλους για την κάλυψη της
μίας έδρας που δικαιούται στην Επιτροπή (επειδή κανένας ή καμία δεν επιθυμεί να καταλάβει την έδρα
αυτή) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αντικαταστάτης, τότε κατ΄ εφαρμογή του τελευταίο εδαφίου της παρ.
7 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, τη θέση καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος της παράταξης του
Δημάρχου.
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας νέας εκλογής για την κάλυψη κενών
εδρών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδει σχετική Πράξη. Με την Πράξη
αύτη διαπιστώνεται η ανάγκη κάλυψης της κενής έδρας, με νέα εκλογή, και η ημερομηνία διενέργειες της
εκλογής την πρώτη Κυριακή από την έκδοση της σχετικής Πράξης.
Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα ανωτέρω,
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την αναπλήρωση μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της κενωθείσας έδρας λόγω
ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου κ. Ιγιαννίδη Στέφανου».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη
σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή, Αντιδήμαρχο Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος, ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθμ.90/59849/21.08.2019 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣ, «...οι θέσεις των τακτικών μελών της κάθε παράταξης που παραμείνουν κενές κατά τη
διάρκεια της διετούς θητείας των Επιτροπών, καταλαμβάνονται από τα αναπληρωματικά τους μέλη, όπως
αυτά αναδείχθηκαν κατά σειρά εκλογής τους από το ίδιο ψηφοδέλτιο από το οποίο αναδείχθηκαν και τα
τακτικά μέλη», άρα σύμφωνα με τη με αριθμό 181/2019 προγενέστερη απόφαση του ΔΣ, τη θέση του
δημοτικού συμβούλου Στέφανου Ιγιαννίδη, καταλαμβάνει η δημοτική σύμβουλος Ελισάβετ Παυλίδου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τη δημοτική παράταξη «Δήμος
Πρότυπο» να καταρτίσει ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους για την πλήρωση τής θέσης ως
αναπληρωματικό μέλος.
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Δήμος Πρότυπο» έθεσε υποψηφιότητα για
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ένας (1) σύμβουλος:
α) ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, διέκοψε τη συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης και κάλεσε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, να προσέλθουν στο κεντρικό
δημαρχείο και στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, τηρώντας τα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του covid-19, να επιλέξουν μυστικά, το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί ο
κάθε ένας.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι καταμετρήθηκαν
δέκα επτά (17) ψηφοδέλτια, εκ των οποίων ευρέθησαν δώδεκα (12) με σταυρό προτίμησης και πέντε (5)
λευκά, σε σύνολο είκοσι τεσσάρων (24) παρόντων επί συνόλου σαράντα ενός (41) μελών.
Συγκεκριμένα ο ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, συγκέντρωσε δώδεκα (12) ψήφους
και συνεπώς εκλέγεται από την ψηφοφορία αυτή, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την παραπάνω διαδικασία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει τον δημοτικό σύμβουλο ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, ως αναπληρωματικό
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη θητεία έως 6.11.2021.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια
της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη
ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της
εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη
νομιμότητα της εκλογής.
……………………………………………………………………………………………..............................
..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-6-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

