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Από το αριθ.10/7-9-2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθμ. απόφασης: 213

Περίληψη
Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στη Γενική
Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30,
συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.46271/3-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του δημοτικού συμβούλου του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Παπαδόπουλο Κυριάκο, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 41
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζη Ιωάννης (Πρόεδρος)
22) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
23) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
24) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
25) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
26) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Γουναρίδης Στυλιανός
27) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Δημούδη Χρυσούλα
28) Παπασταματίου Γεώργιος
8) Ηλιάδης Θωμάς
29) Παρτσαλίδου Δέσποινα
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
30) Πούλιος Χρίστος
10) Ιγιαννίδης Στέφανος
31) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Καλογερής Κρίτων
32) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
33) Τοπ Ισμέτ
13) Καρά Αχμέτ
34) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
35) Τσεγγελίδης Ιωάννης
15) Κίρατζη Ερκάν
36) Τσέπελης Εμμανουήλ
16) Κολλάρος Γεώργιος
37) Τσιακίρογλου Σωτήριος
17) Κυριακίδης Αλέξανδρος
38) Χασάν Ογλού Ορχάν
18) Λομβαρδέας Μιχαήλ
39) Χασάν Ογλού Φερτούν
19) Λύρατζης Πασχάλης
40) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
20) Μιχαλοπούλου Αλίκη
41) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
21) Μούρκας Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή εκπροσώπων του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σύμφωνα με την αριθμ.45/30755/8-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών η οποία έχει ως εξής:
«Οι εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ εκλέγονται με
μυστική ψηφοφορία, μετά την εκλογή του προεδρείου τους, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής
ποιότητας ζωής του Δήμου.
Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εκλέγονται με συνδυασμό από τους συμβούλους της πλειοψηφίας.
Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας εκλέγονται κατά συνδυασμούς από τους συμβούλους της μειοψηφίας.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις τελευταίες
δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον 1 έδρα στο δημοτικό συμβούλιο.
Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας, από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό
συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.
Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο, αυτός προέρχεται υποχρεωτικά από το
συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, εφόσον, βεβαίως, έχει καταρτίσει συνδυασμό.

ΑΔΑ: 6Δ20ΩΚ8-ΕΤ1
Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό των
εκπροσώπων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4, αυξημένο κατά έναν (1) .
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον
αποτελούν.
Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που εκπροσωπούνται στο
δημοτικό συμβούλιο, που καταρτίζουν το συνδυασμό για την ανάδειξη εκπροσώπων.
Από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψήφιων εκπροσώπων του δήμου για τη
Γενική Συνέλευση της οικείας Π.Ε.Δ..
Η δήλωση κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή.
Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, που
περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει συγκροτήσει ο επιτυχών
συνδυασμός και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας λαμβάνουν, αντίστοιχα, το σύνολο των
ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας.
Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε
υποψηφίου.
Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τόσους εκπροσώπους, όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή,
αντίστοιχα, η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη το συνδυασμό που προτείνεται από την
πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε άλλη κάλπη.
Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, ο αριθμός των έγκυρων
ψηφοδελτίων του συνδυασμού διαιρείται με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική
Συνέλευση.
Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει ως ανωτέρω.
Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι προς διάθεση, όσες
απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα,
αρχίζοντας από το συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο.
Εάν το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσοτέρων συνδυασμών είναι ίσο, διενεργείται, μεταξύ αυτών,
δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά εκλογής, και αν
δεν εκλεγούν με σταυρό προτίμησης, με αλφαβητική σειρά.
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους σταυρούς, καταλαμβάνουν
τις έδρες των συνδυασμών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε
λόγο, κενωθούν.
Στην περίπτωση που σε δήμο δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για την Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. για
οποιονδήποτε λόγο, οι θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται (παρ.10 του αρ.9)».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης δηλώσεις
κατάρτισης συνδυασμών για την εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της
ΠΕΔ ΑΜΘ κατέθεσαν οι συνδυασμοί ως εξής:
1) Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας κατατέθηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ» στον οποίο υποψήφιοι ήταν οι Αγκόρτσας Απόστολος του Ιωάννη, Γιαννώτα Θεοδώρα
του Βασιλείου, Λομβαρδέας Μιχαήλ του Οδυσσέα, Μποζ Ραμαδάν του Σερίφ, Σδρέβανος Μαρίνος
του Παναγιώτη, Ταρενίδης Παναγιώτης του Κων/νου, Τσέπελης Εμμανουήλ του Χρήστου.
2) Από τους Συμβούλους της μειοψηφίας κατατέθηκε ο συνδυασμός με την ονομασία
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΞΑΝΘΗΣ» από τις παρατάξεις «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» και «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»
σύμφωνα με δήλωσή τους, στον οποίο υποψήφιοι ήταν οι Καρά Αχμέτ του Μουμίν, Μπένης Δημήτριος
του Κων/νου, Ξυνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου, Πούλιος Χρήστος του Βασιλείου και Χουσεϊν Ογλού
Τιμούρ του Χουσνή.
3) Από τους Συμβούλους της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κατατέθηκε συνδυασμός με την
ονομασία «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» στον οποίο υποψήφιος ήταν ο Κολλάρος Γεώργιος του Αντωνίου.
4) Από τους Συμβούλους της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΞΑΝΘΗ» κατατέθηκε συνδυασμός με την
ονομασία «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΞΑΝΘΗ» στον οποίο υποψήφιος ήταν ο Ανταμπούφης Νικόλαος του
Ιωάννη.
5) Από τους Συμβούλους της παράταξης «ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» κατατέθηκε
συνδυασμός με την ονομασία «ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» στον οποίο υποψήφιος ήταν
ο Καμαρίδης Ιπποκράτης του Δημητρίου.
6) Από τους Συμβούλους της παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» κατατέθηκε συνδυασμός με την
ονομασία «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» στον οποίο υποψήφιος ήταν ο Τσιακίρογλου Σωτήριος του
Νικολάου.
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Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που κατέθεσε ο
πλειοψηφών συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας
έλαβαν τα ψηφοδέλτια που κατατέθηκαν από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των
εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. με μυστική ψηφοφορία και παράλληλα κάλεσε τους
δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από αυτή των εκπροσώπων της
πλειοψηφίας.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή
αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής.
Στη μία κάλπη καταμετρήθηκαν εικοσιπέντε (25) έγκυρα ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν
εικοσιπέντε (25) με σταυρό προτίμησης σε σύνολο εικοσιπέντε (25) ψηφισάντων μελών του πλειοψηφών
συνδυασμού με την ονομασία «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» ως εξής:
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
Συνδυασμός : «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»
1. Αγκόρτσας Απόστολος έλαβε 25 ψήφους
2. Γιαννώτα Θεοδώρα έλαβε 25 ψήφους
3. Λομβαρδέας Μιχαήλ έλαβε 25 ψήφους
4. Μποζ Ραμαδάν έλαβε 25 ψήφους
5. Σδρέβανος Μαρίνος έλαβε 25 ψήφους
6. Ταρενίδης Παναγιώτης έλαβε 25 ψήφους
7. Τσέπελης Εμμανουήλ έλαβε 25 ψήφους
Στη δεύτερη κάλπη από το σύνολο της μειοψηφίας καταμετρήθηκαν δεκαέξι (16) έγκυρα ψηφοδέλτια
σε σύνολο δεκαέξι (16) ψηφισάντων. Συγκεκριμένα από το κοινό συνδυασμό της μειοψηφίας με την
ονομασία «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΞΑΝΘΗΣ» που απαρτίζεται από τις παρατάξεις «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
και «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» βρέθηκαν δέκα (10) έγκυρα ψηφοδέλτια. Από τον συνδυασμό «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» βρέθηκε ένα (1) έγκυρο ψηφοδέλτιο, από τον συνδυασμό «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΞΑΝΘΗ»
βρέθηκε ένα (1) έγκυρο ψηφοδέλτιο, από τον συνδυασμό «ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
βρέθηκαν δύο (2) έγκυρα ψηφοδέλτια και από τον συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» βρέθηκαν δύο
(2) έγκυρα ψηφοδέλτια ως εξής:
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Συνδυασμός : «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΞΑΝΘΗΣ» (10 ψηφοδέλτια)
1. Καρά Αχμέτ έλαβε 9 ψήφους
2. Μπένης Δημήτριος έλαβε 9 ψήφους
3. Ξυνίδης Αθανάσιος έλαβε 2 ψήφους
4. Πούλιος Χρήστος έλαβε 9 ψήφους
5. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ έλαβε 8 ψήφους
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Συνδυασμός : «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (1 ψηφοδέλτιο)
1) Κολλάρος Γεώργιος έλαβε 1 ψήφο
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Συνδυασμός : «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΞΑΝΘΗ» (1 ψηφοδέλτιο)
1) Ανταμπούφης Νικόλαος έλαβε 1 ψήφο
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Συνδυασμός : «ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» (2 ψηφοδέλτια)
1) Καμαρίδης Ιπποκράτης έλαβε 2 ψήφους
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Συνδυασμός : «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» (2 ψηφοδέλτια)
1) Τσιακίρογλου Σωτήριος έλαβε 2 ψήφους
Από τα παραπάνω αποτελέσματα της ψηφοφορίας διαπιστώνεται ότι από τη πρώτη κατανομή
καταλαμβάνουν επτά έδρες ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ», δύο έδρες ο κοινός συνδυασμός
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΞΑΝΘΗΣ» και παραμένουν αδιάθετες δύο έδρες από τη πλευρά της μειοψηφίας.
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα προκύπτει ότι για τις δύο έδρες υπάρχουν τρεις συνδυασμοί με το ίδιο αδιάθετο
υπόλοιπο. Στην κλήρωση που ακολούθησε για τη μία από τις δύο αδιάθετες έδρες μεταξύ των συνδυασμών
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΞΑΝΘΗΣ», «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και «ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ» κληρώθηκε ο συνδυασμός «ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ο οποίος και
καταλαμβάνει τη μία αδιάθετη έδρα.
Ακολούθησε δεύτερη κλήρωση για τη δεύτερη αδιάθετη έδρα μεταξύ των συνδυασμών
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΞΑΝΘΗΣ», «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» από την οποία κληρώθηκε ο
συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ο οποίος και καταλαμβάνει τη δεύτερη αδιάθετη έδρα.

ΑΔΑ: 6Δ20ΩΚ8-ΕΤ1
Όπως διαπιστώθηκε από τη ψηφοφορία για τις επτά έδρες των δημοτικών συμβούλων της
πλειοψηφίας υπήρξε ισοψηφία. Έγινε κλήρωση μεταξύ των επτά ισοψηφησάντων επιτυχόντων για τη
σειρά εκλογής τους.
Ακολούθησε δεύτερη κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων συμβούλων του συνδυασμού
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΞΑΝΘΗΣ» για τη σειρά εκλογής τους.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής και στις περιπτώσεις ισοψηφίας μετά από δημόσια
κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την ψηφοφορία που διενήργησε σύμφωνα με τo Π.Δ. 75/11 (ΦΕΚ 182/22.08.2011 τεύχος Α’) και
την αριθμ.45/30755/8-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ξεχωριστά μεταξύ των παρατάξεων
της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει ως εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης μετά από εκλογή, τους παρακάτω :
Εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Γιαννώτα Θεοδώρα
3. Λομβαρδέας Μιχαήλ
4. Μποζ Ραμαδάν
5. Σδρέβανος Μαρίνος
6. Ταρενίδης Παναγιώτης
7. Τσέπελης Εμμανουήλ
Εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
1. Μπένης Δημήτριος
2. Καρά Αχμέτ
3. Καμαρίδης Ιπποκράτης
4. Τσιακίρογλου Σωτήριος
Η θητεία των ως άνω εκπροσώπων διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και μέχρι την εκλογή των νέων
εκπροσώπων.
Γίνεται μνεία ότι πλέον των ανωτέρω εκλεγέντων από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης εκπροσώπων στη
Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ως
εκπρόσωπος μετέχει ex officio και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-9-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

