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Από το αριθ.3/5-3-2017 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθμ. απόφασης: 42

Περίληψη
Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
έως 31-8-2019

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 5 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,
συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.8713/1-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του δημοτικού συμβούλου του
επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Παπαδόπουλο Κυριάκο, κατά
τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 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 38
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Παπαδόπουλος Κυριάκος (Προεδρεύων)
20) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μούρκας Χρήστος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Βασιλούδης Ηλίας
23) Μπένης Δημήτριος
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
6) Γουναρίδης Στυλιανός
25) Μποζ Ραμαδάν
7) Δημούδη Χρυσούλα
26) Μυλωνάς Γεώργιος
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
27) Ξυνίδης Αθανάσιος
9) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
32) Τσαρεκτσή Τζενάν
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Κίρατζη Ερκάν
34) Τσιακίρογλου Σωτήριος
16) Κολλάρος Γεώργιος
35) Φανουράκης Εμμανουήλ
17) Κυριακίδης Αλέξανδρος
36) Χασάν Ογλού Ορχάν
18) Λομβαρδέας Μιχαήλ
37) Χασάν Ογλού Φερτούν
19) Λύρατζης Πασχάλης
38) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκιρτζίκη Αλεξία
3) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Πυρνάρη Ειρήνη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στη
Δημοτική Υπάλληλο κ. Ανδρέου Μαρία – Άννα.
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Κυριάκος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποφάσισε ότι η ειδική αυτή συνεδρίαση θα είναι
δημόσια και κάλεσε κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010 και τη με αριθμό 43/30565/6-8-2014
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του
και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου έως 31-8-2019. Αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία, να
επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη
πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων,
προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος.
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου και το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας
να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα
του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με
μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου έως 318-2019, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που
αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία.
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
καταμετρήθηκαν είκοσι τρία (23) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν είκοσι τρία (23) με σταυρό
προτίμησης σε σύνολο είκοσι τριών (23) παρόντων μελών της πλειοψηφίας.
Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δρεμσίζης
Ιωάννης και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το
συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του Συμβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν τριάντα οκτώ (38) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν, είκοσι
πέντε (25) με σταυρό προτίμησης και δεκατρία (13) λευκά, σε σύνολο τριάντα οχτώ (38) παρόντων επί
συνόλου σαράντα ενός (41) μελών.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου υποψήφιος από τη μείζονα μειοψηφία αναδείχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία ο κ. Ηλίας
Βασιλούδης.
Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν έξι (6) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν έξι (6) με σταυρό
προτίμησης, σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της μείζονος μειοψηφίας.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της
εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του Συμβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν τριάντα οχτώ (38) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν, είκοσι
τρία (23) με σταυρό προτίμησης και δεκαπέντε (15) λευκά, σε σύνολο τριάντα οχτώ (38) παρόντων επί
συνόλου σαράντα ενός (41) μελών.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου υποψήφιος αναδείχθηκε από τους συνδυασμούς της ελάσσονος μειοψηφίας με απόλυτη
πλειοψηφία ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Ανταμπούφης.
Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν εννέα (9) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν, έξι (6) με σταυρό
προτίμησης και τρία (3) λευκά, σε σύνολο εννέα (9) παρόντων μελών της ελάσσονος μειοψηφίας.
Στην συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της
εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του Συμβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν τριάντα οχτώ (38) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν, είκοσι ένα
(21) με σταυρό προτίμησης, δεκατέσσερα (14) λευκά και τρία (3) άκυρα, σε σύνολο τριάντα οχτώ (38)
παρόντων επί συνόλου σαράντα ενός (41) μελών.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την παραπάνω διαδικασία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου έως 31-8-2019 τους παρακάτω:
α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Δρεμσίζης
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Βασιλούδης
γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ανταμπούφης
Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.5 του Ν.3852/2010 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 Προεδρεύων
Τα μέλη
Παπαδόπουλος Κυριάκος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία – Άννα

