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Από το αριθ.4/27-3-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθμ. απόφασης: 47

Περίληψη
Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της
μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή στις περιπτώσεις που
επιλαμβάνεται θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 12155/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Βασιλούδης Ηλίας
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κιρατζη Ερκάν
30) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Πυρνάρη Ειρήνη
2) Γουναρίδης Στυλιανός
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μούρκας Χρήστος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ραμαδάν Μποζ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του
14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Ιγιαννίδης προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12117/23-3-2017
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου διέπεται, αναφορικά με τη
σύσταση και τη λειτουργίας της, από το ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 62 του Ν.3852/2010.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ/Α΄/215/30-092011) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011(ΦΕΚ/Α΄/ 138) , όπου στις
διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ/Α΄/143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η
Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος. Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή,
κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2)
δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».
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Από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, εκλέγονται δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι μεταξύ των
μελών τους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή του
Δήμου ανεξαρτήτως του αριθμό των μελών αυτής.
Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο της θητείας των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα λοιπά συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τη
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα συμμετέχουν στην σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής
όταν αυτή επιλαμβάνεται θεμάτων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3582/2007 «Κύρωση κώδικα
κατάστασης δημοτικών & κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ/Α΄/143/28-06-2007)».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της
μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή για την ανάδειξη των μελών που προέρχονται από το σύνολο των
Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή δύο (2) υποψήφιοι, για την Εκτελεστική Επιτροπή
στις περιπτώσεις που επιλαμβάνεται θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007.
Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση
αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική
πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση
στην ίδια συνεδρίαση.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και έθεσαν
υποψηφιότητα οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης και Αχμέτ Καρά.
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε για τα μέλη της μειοψηφίας καταμετρήθηκαν δεκατέσσερα (14)
ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν δεκατέσσερα (14) με σταυρό προτίμησης, σε σύνολο
δεκατεσσάρων (14) παρόντων μελών της μειοψηφίας και συγκεκριμένα έλαβαν Εμμανουήλ Φανουράκης
(14 ψήφοι), Αχμέτ Καρά (14 ψήφοι).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων
μελών από τους Συμβούλους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν:
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (14 ψήφοι),
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ (14 ψήφοι)
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την παραπάνω διαδικασία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει τους Δημοτικούς Συμβούλους Εμμανουήλ Φανουράκη και Αχμέτ Καρά από τις παρατάξεις της
μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή στις περιπτώσεις που επιλαμβάνεται θεμάτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3584/2007.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-4-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

