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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 16/27-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 37, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γάτσιος Αθανάσιος, μετά την διαπίστωση 

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο 

Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
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……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» 

του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου 2018, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Σερρών και εκλογή νέου Προέδρου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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16Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας .  Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  

αφού  διαπιστώθηκε  η  απαραίτητη ,  η  προβλεπόμενη  από  τον  νόμο  και  

από  τον  Κανονισμό  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  απαρτία  θα  

συνεχίσουμε  στο  συμβούλιό  μας  με  ένα  θέμα  στην  ημερήσια  διάταξη  

που  είναι  η  αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  εκλογή  νέου  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  

Δήμου  Σερρών .   

 

 

ΘΕΜΑ:  

Αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

 του  Δήμου  Σερρών  και  εκλογή  νέου  Προέδρου .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πριν  μπούμε  στο  θέμα  μήπως  υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;  Κάποια  

απάντηση  από  προηγούμενο  συμβούλιο ;  Όχι .  Προχωράμε  λοιπόν  στο  

θέμα .   

 Είναι  ειδική  συνεδρίαση .  Ναι ,  ναι .  Εντάξει .  Προχωράμε  λοιπόν  

απευθείας  στο  θέμα  και  θα  δώσω  τον  λόγο  στον  απερχόμενο  Πρόεδρο ,  

να  μας  πει  για  τους  λόγους  της  παραίτησής  του .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  πριν  από  είκοσι  μήνες  μου  κάνατε  την  τιμή  να  με  εκλέξετε  
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στην  θέση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Θέλω  να  σας  

ευχαριστήσω  δημόσια  που  με  εμπιστευτήκαμε  την  ψήφο  σας  και  ακόμη  

να  ευχαριστήσω  τον  κ .  Δήμαρχο  που  με  πρότεινε  γι '  αυτή  την  τόσο  

τιμητική  και  ουσιαστική  θέση .   

 Κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  όλο  αυτό  το  χρονικό  

διάστημα  προσπάθησα  να  ανταποκριθώ  πλήρως  στα  καθήκοντά  μου  

στοχεύοντας  στην  αναβάθμιση  της  λειτουργίας  του  Δημοτικού  μας  

Συμβουλίου ,  συνεχίζοντας  το  έργο  του  εκλεκτού  συναδέλφου  μας  κ .  

Παπαβασιλείου ,  που  τίμησε  για  πολλά  χρόνια  την  θέση  του  Προέδρου .   

 Στην  διάρκεια  της  θητείας  μου  ως  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  προσπάθησα  να  διευθύνω  τις  συνεδριάσεις  όσο  πιο  

δημοκρατικά  και  ισότιμα  γίνεται  με  στόχο  να  ακουστούν  όλες  οι  

απόψεις ,  προτάσεις  αλλά  και  οι  ενστάσεις .   

 Τα  μέλη  της  παράταξής  μας  αλλά  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  

συμβουλίου  μας  θεωρώ  ότι  λειτουργήσουμε  με  πνεύμα  ειλικρίνειας  και  

αλληλοσεβασμού ,  έχοντας  ως  πρωταρχικό  στόχο  την  ανάπτυξη  του  

Δήμου  μας .   

 Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  λειτουργήσαμε  με  συντονισμένες  

ενέργειες  χωρίς  κοντόφθαλμες  πολιτικές  και  πρακτικές ,  θέτοντας  τις  

βάσεις  για  μια  μεγαλύτερη ,  ποιοτικότερη  αλλαγή  στην  πόλη  και  στα  

χωριά  μας .   

 Μετά  την  εκλογή  μου  όμως  στην  ηγεσία  της  δημοτικής  μας  

παράταξης  και  την  επερχόμενη  κάθοδό  μου  στις  δημοτικές  εκλογές  με  

την  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων ,  πιστεύω  ότι  θα  πρέπει  να  απέχω  

των  καθηκόντων   του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  γιατί  την  

αντικειμενικότερη  λειτουργία  του  σώματος ,  ειδικά  κατά  την  

προεκλογική  περίοδο  που  πρόκειται  να  διανύσουμε .   
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 Η  άσκηση  αυτών  των  καθηκόντων  μετά  την  παραίτησή  μου  από  

τον  νέο  Πρόεδρο  που  θα  αναδειχθεί  από  το  σώμα ,  πιστεύω  ακράδαντα  

ότι  θα  συμβάλει  στην  ήρεμη  λειτουργία  του  σώματος  και  όπως  είναι  

φυσικό  στην  συνέχιση  της  δημοκρατικής  και  αντικειμενικής  

λειτουργίας  του .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  παρά  το  γεγονός  ότι  δεν  τίθεται  κώλυμα  

από  τον  νόμο  για  την  συμμετοχή  μου  στις  εκλογές ,  έχοντας  παράλληλα  

και  την  θέση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θέλω  να  

πιστεύω  ότι  με  αυτή  την  πράξη  μου  θα  συμβάλλω  από  την  πλευρά  μου  

σε  ένα  ήρεμο  και  πολιτισμένο  εκλογικό  κλίμα .   

 Οι  εκλογές  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  στοχεύουν  στην  νίκη  μέσω  όμως  

από  προγραμματικές  θέσεις  και  προτάσεις .  Πάντα  σε  πνεύμα  

συνεργασίας  και  αντικειμενικότητας ,  δεχόμενοι  την  αντίθετη  άποψη  με  

κύριο  γνώμονα  τον  σεβασμό  στον  Σερραίο  πολίτη .   

 Κλείνοντας ,  αφού  σας  ευχαριστήσω  και  πάλι  θερμά  για  την  

εμπιστοσύνη  αλλά  και  την  συνεργασία  σας ,  σας  παρακαλώ  να  δεχθείτε  

την  παραίτησή  μου  από  την  θέση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μήπως  κάποιος  θέλει  να  πει  κάτι ;  Κάποια  τοποθέτηση ;  Ερώτηση ;  Εάν  

όχι  θα  προχωρήσουμε  στην  αποδοχή  δια  ψηφοφορίας  του  Προέδρου .   

 Όλοι  ναι ,  ομόφωνα .   

 Ομόφωνα  γίνεται  αποδεκτή  η  παραίτηση  του  προέδρου ,  του  

απερχόμενου  πια  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  705/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να  πούμε  λίγο  για  την  διαδικασία .  Θα  προηγηθούν  προτάσεις ,  

αυτοπροτάσεις  και  ετεροπροτάσεις ,  βεβαίως  από  την  παράταξη  μόνο  

την  πλειοψηφούσα  για  υποψήφιο  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  προεδρεύοντα  προτείνω  για  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

τον  κ .  Γαλάνη  Στέργιο .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Φυσικά ,  όπως  είπα  και  προηγουμένως  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  

αυτοπροταθεί  ή  να  ετεροπροταθεί  κάποιος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μα  είπα  εντός  της  πλειοψηφούσας  παράταξης .  Ο  κ .  Μυστακίδης  θέτει  

και  αυτός  υποψηφιότητα .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος ;  Η  πλειοψηφούσα  

λοιπόν  παράταξη  θα  μπει  στην  διαδικασία  να  επιλέξει  τον  υποψήφιο  

Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  μυστική  ψηφοφορία .  Μόλις  

είναι  έτοιμα  τα  ψηφοδέλτια  θα  μοιραστούν  στους  συναδέλφους  της  

πλειοψηφούσας  παράταξης  για  να  πάνε  στα  παραβάν  έξω  και  να  

ορίσουμε ,  δυο  ψηφολέκτες  φτάνουν ;   

 Κυρία  γραμματέα  μήπως  θα  την  κάνετε  εσείς ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Εσείς  ορίζετε .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο  Καλαϊτζίδης  λείπει ,  η  κυρία  Γεωργούλα .  Εντάξει ,  για  ψηφολέκτες .  

Νομίζω  ότι  μέχρι  να  γίνουν  τα  ψηφοδέλτια  να  κάνουμε  ένα  διάλειμμα .   

 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  μου  λένε  τώρα  και  από  την  γραμματεία ,  παρακαλώ  

λίγη  ησυχία ,  επειδή  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  ψηφοδέλτιο  με  25 μέλη  

της  παράταξης  του  κ .  Αγγελίδη  για  να  μην  ξανά  πάνε  και  τυπώνουν  

τώρα  μια  που  προέκυψαν  δυο  υποψηφιότητες ,  εσάς  αφορά ,  βεβαίως  

αυτό  περισσότερο ,  θα  δοθεί  ως  ψηφοδέλτιο  η  κατάσταση  αυτή  με  τα  25 

άτομα  και  θα  επιλέγεται  με  σταυρό  προτίμησης  έναν  από  τους  δυο .   

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σταυρούς  βάζουμε  έως  έναν .  Δυο  είναι  άκυροι ,  κανέναν  είναι  λευκό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  δυο  είναι  άκυροι ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τα  ψηφοδέλτια  είναι  έτοιμα .  Όποιος  θέλει  μπορεί  να  πάει  να  ψηφίσει  

σιγά-σιγά .  Παρακαλώ  οι  ψηφολέκτες .  Κυρία  Γεωργούλα ,  κύριε  

Καλαϊτζίδη ,  κύριε  Τσαλίκογλου .   
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΥΣΤΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Παρακαλώ  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  εισέλθουν  στην  

αίθουσα  για  να  ανακοινώσουμε  το  αποτέλεσμα  της  ψηφοφορίας .   

 Ησυχία  για  να  ανακοινώσουμε  το  αποτέλεσμα  της  ψηφοφορίας .   

 

Παρόντες  από  την  πλειοψηφούσα  παράταξη  ήταν  23.   

Ψήφισαν :  23  

Γαλάνης  Στέργιος :  15 

Μυστακίδης :  8 

Άκυρα :  0 

Λευκά :  0 

 

 Συνεπώς  ο  κ .  Γαλάνης  είναι  υποψήφιος  Πρόεδρος  και  θα  εγκριθεί  

από  το  σύνολο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Προχωρούμε  λοιπόν  στην  επόμενη  διαδικασία ,  που  ψηφίζουμε  

από  το  σύνολο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  επικύρωση  του  

Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Ψηφοφορία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μυστική  ψηφοφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι .  Είπαμε  τώρα  ότι  τα  ψηφοδέλτια .  Στην  ψηφοφορία  αυτή  υπάρχουν  

δυο  ψηφοδέλτια .  Παρακαλώ  συνάδελφοι ,  στην  ψηφοφορία  αυτή  
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υπάρχουν  δυο  ψηφοδέλτια .  Το  ένα  είναι  του  υποψηφίου  Προέδρου  του  

κ .  Γαλάνη  και  το  άλλο  είναι  λευκό .  Δεν  χρειάζεται  σταυρός .  

Προτιμούμε  ή  το  ένα  ή  το  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Λέω  ότι  τα  ψηφοδέλτια  τώρα  είναι  δυο .  Είναι  του  υποψήφιου  

δημοτικού  συμβούλου  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  δεν  απαιτείται  σταυρός .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αυτό  λέω .  Δεν  απαιτείται  σταυρός .  Είναι  το  όνομά  του  και  είναι  και  

ένα  λευκό .  Η  επιλογή  είναι  ή  το  ψηφοδέλτιο  ή  λευκό .  Φυσικά  και  να  

μπει  σταυρός  δεν  είναι  άκυρο .   

 Κάντε  λίγη  ησυχία  να  ανακοινώσουμε  το  αποτέλεσμα  της  

δεύτερης  ψηφοφορίας .   Κύριοι  συνάδελφοι  παρακαλώ  λίγη  ησυχία .   

 

Παρόντες :  37 

Έγκυρα :  37 

Γαλάνης  Στέργιος :  30 

Λευκά :  6 

Άκυρο :  1 

 

 Συνεπώς  ο  κ .  Γαλάνης  είναι  ο  επόμενος  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Παρακαλώ  κ .  Γαλάνη  να  έρθετε  στην  θέση  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  (Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ):  
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Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  να  σας  

ευχαριστήσω  για  την  ιδιαίτερη  τιμή  που  περιποιείσατε  στο  πρόσωπό  

μου .  Ειλικρινά  σα  ευχαριστώ  από  καρδιάς .  Θα  προσπαθήσω  με  όλες  

μου  τις  δυνάμεις  να  φανώ  αντάξιος  των  προσδοκιών  σας .  Όλους  τους  

συναδέλφους  τους  ευχαριστώ  και  τον  κ .  Δήμαρχο  για  τον  πρότασή  του ,  

τους  συναδέλφους  της  συμπολίτευσης  αλλά  και  τους  συναδέλφους  της  

αντιπολίτευσης .   

 Ειλικρινά  για  όλο  αυτό  το  διάστημα  μέχρι  το  τέλος  της  θητείας  

με  όλες  μου  τις  δυνάμεις  θα  προσπαθήσω  στο  να  λειτουργεί  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  και  σύμφωνα  με  όλες  

τις  προσδοκίες  που  έχετε  όλοι  εσείς .   

 Να  είστε  σίγουροι  ότι  θα  κάνω  ότι  περνάει  από  το  χέρι  μου  για  

να  είμαι  εντάξει  στις  υποχρεώσεις  μου  και  στην  προσδοκίες  που  

δημιουργήσατε  και  με  την  εκλογή  μου .   

 Να  ευχαριστήσω  και  τον  απερχόμενο  Πρόεδρο  αλλά  και  τον  κ .  

Παπαβασιλείου  γιατί  όλη  αυτή  την  εμπειρία  που  έζησα  τα  τελευταία  

επτά ,  οκτώ  χρόνια  ήταν  πάρα  πολύ  σημαντική  και  θα  προσπαθήσω  να  

ακολουθήσω  αυτή  την  καλή  πορεία  των  δυο  απερχόμενων  προέδρων  

μαζί  με  τον  γραμματέα  και  με  τον  κ .  Αντιπρόεδρο  και  αυτούς  τους  

ευχαριστώ  και  τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων  και  της  αντιπολίτευσης ,  

επομένως  όλους  τους  συναδέλφους  ειλικρινά  σας  ευχαριστώ ,  εύχομαι  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μέχρι  το  τέλος  της  θητείας  να  κυλήσει  ομαλά  

χωρίς  ιδιαίτερα  προβλήματα  προς  το  συμφέρον  της  πόλης  των  Σερρών ,  

του  Δήμου  Σερρών ,  της  πόλης  και  των  χωριών  μας  πάντα  με  γνώμονα  

το  συμφέρον  του  Δήμου  και  των  δημοτών .   

 Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2018 

14

Και  μην  ξεχάσετε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  Σαββατοκύριακο  να  

έρθετε ,  όσοι  μπορείτε ,  κάντε  τα  αδύνατα  δυνατά  να  έρθετε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών .  Είναι  ο  τελικός  Πανευρωπαϊκού  και  

Παγκοσμίου  Πρωταθλήματος  DRIFT.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη  της  συνεδρίασης .   

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

705-2018:   Αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών  και  εκλογή  νέου  

Προέδρου .  

       16968  15/10/2018  
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………………………….. 

……………. 

 

 

Στη  συνέχεια  ο  λόγος  δόθηκε  στον  απερχόμενο  Πρόεδρο  του  Δημ .  

Συμβουλίου ,  κ .  Θεόδωρο  Αραμπατζή ,  ο  οποίος  ανέγνωσε  στο  Σώμα  την  

επιστολή  παραίτησής  του  και  ζήτησε  να  γίνει  αποδεκτή .  

 

Ακολούθως  η  παραίτηση  έγινε  ομόφωνα  δεκτή  από  το  Σώμα .  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μετά  από  αυτά ,  και  ύστερα  από  την  υπ’  

αριθμ .  29203/25-9-2018 εισήγηση  του  Τμ .  /κών  Διαδικασιών  του  

Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

Έχοντας  υπόψη :  

 

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  64 του  Νόμου  3852/2010 (Φ .Ε .Κ . /87/7-

6-2010) ¨Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκέντρωσης  

Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης¨ .  

 

2.    Την  παράγραφο  1 του  άρθρου  65 και  το  άρθρο  67 του  

ν .3852/2010.  

 

3.  Την  υπ’  αριθ .  174/2017 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  

Δήμου  Σερρών  με  την  οποία  εκλέχθηκε  ως  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών  ο  κ .  Θεόδωρος  Αραμπατζής .  Η  εν  λόγω  
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απόφαση  επικυρώθηκε  με  την  υπ’  αριθ .  3942/13-03-2018 απόφαση  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης .  

 

4.  Την  υπ’  αριθ .  29096/25-09-2018 Επιστολή  Παραίτησης  από  την  

θέση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  κ .  Θεοδώρου  

Αραμπατζή .  

 

5.  Την  αριθ .  6/08-02-2018 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  

(άρθρο  64 παραγρ .  

 του  Ν .  3852/2010).  

 

Παρακαλούμε  να  εισηγηθείτε  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  λειτουργήσει ,  θα  πρέπει  να  

συγκροτηθεί  σε  σώμα ,  με  την  εκλογή  όλων  των  μελών  του  Προεδρείου  

του .  

 

Το  Προεδρείο  αποτελείται  από  τον  Πρόεδρο ,  ο  οποίος  προέρχεται  

από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  τον  

Αντιπρόεδρο ,  ο  οποίος  προέρχεται  από  την  παράταξη  της  μείζονος  

μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  και  τον  Γραμματέα ,  ο  οποίος  

προέρχεται  από  τις  παρατάξεις  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  (εν  συνόλω)  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  μπορεί  να  λάβει  αποφάσεις  κατά  το  

χρονικό  διάστημα  που  δεν  έχουν  αναδειχθεί  όλα  τα  μέλη  του  

Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Ευνόητο  είναι  ότι  ο  έλεγχος  
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νομιμότητας  που  ασκείται  επί  των  πρακτικών  της  εκλογής  δεν  έχει  

ανασταλτικό  αποτέλεσμα .  Έτσι ,  και  στην  περίπτωση  που  τα  πρακτικά  

εκλογής  τυχόν  ακυρωθούν  είτε  διοικητικά  είτε ,  κατόπιν ,  προσφυγής  

δικαστικά ,  θεωρείται  ότι  για  το  διάστημα  μέχρι  την  ακύρωσή  τους  

νομίμως  έχουν  αναδειχθεί  τα  μέλη  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  λήφθηκαν  οι  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

υπό  την  Προεδρεία  του .  

 

Διαδικασία  εκλογής  μελών  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  

 

1.  Πρόσκληση  σε  συνεδρίαση .  

 

Η  εκλογή  των  μελών  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  

τη  δημοτική  περίοδο  2014-2019 γίνεται  την  πρώτη  Κυριακή  του  

Σεπτεμβρίου  και  την  πρώτη  Κυριακή  του  μηνός  Μαρτίου .  

 

Την  πρόσκληση  στους  συμβούλους  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

για  την  εκλογή  των  μελών  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

απευθύνει  ο  σύμβουλος  του  επιτυχόντος  συνδυασμού ,  που  έχει  εκλεγεί  

με  τις  περισσότερες  ψήφους ,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  του  

δικαστηρίου  και  σε  περίπτωση  ισοψηφίας ,  εκείνος  που  είναι  γραμμένος  

πρώτος  κατά  σειρά  στην  απόφαση  αυτή .  Αν  ο  σύμβουλος  του  

επιτυχόντος  συνδυασμού  που  πλειοψήφησε  απουσιάζει ,  τον  

αντικαθιστά  ένας  σύμβουλος  του  ίδιου  συνδυασμού ,  κατά  τη  σειρά  της  

επιτυχίας  που  προκύπτει  από  την  ίδια  απόφαση  του  δικαστηρίου .  
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2. Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  7 του  άρθρου  64 του  Ν .  3852/2010 

¨Η  παραίτηση  από  το  αξίωμα  του  προέδρου ,  αντιπροέδρου  και  του  

γραμματέα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  υποβάλλεται  στο  δημοτικό  

Συμβούλιο  και  γίνεται  οριστική ,  αφότου  πληρωθεί  η  αντίστοιχη  

θέση .  

 

Ο  παραιτούμενος  παραμένει  σύμβουλος  και  δεν  μπορεί  να  

επανεκλεγεί  στο  ίδιο  αξίωμα  μέσα  στην  ίδια  διετία .  

 

Στην  ίδια  συνεδρίαση  το  συμβούλιο ,  μετά  την  αποδοχή  της  

παραίτησης ,  προβαίνει  κατά  περίπτωση ,  στην  εκλογή  νέου  Προέδρου ,  

αντιπροέδρου  ή  γραμματέα  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  και  την  ίδια  

διαδικασία  των  παραγράφων  1 και  2¨ .  

 

3 .Ψηφοφορία .  

 

Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εκλέγουν  χωριστά  για  κάθε  

αξίωμα  τα  μέλη  του  Προεδρείου  με  μυστική  ψηφοφορία .  Δηλαδή  η  

ψηφοφορία  διενεργείται  με  ψηφοδέλτια  στα  οποία  αναγράφονται  τα  

ονόματα  των  υποψηφίων .  

 

Το  συμβούλιο  εκλέγει  σε  δύο  διακριτές  φάσεις ,  στην  ίδια  

συνεδρίαση :  

 

Α)  Τον  Πρόεδρο ,  ο  οποίος  αναδεικνύεται  από  τον  

πλειοψηφήσαντα  συνδυασμό  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  
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Β)  Τον  Αντιπρόεδρο ,  ο  οποίος  αναδεικνύεται  από  την  παράταξη  

της  μείζονος  μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Γ)  Τον  Γραμματέα ,  ο  οποίος  αναδεικνύεται  από  όλες  τις  

παρατάξεις  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Σε  

περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  παρατάξεις  της  ελάσσονος  μειοψηφίας ,  

τότε  ο  Γραμματέας  προτείνεται  από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας .  

Α΄  φάση  -  Ανάδειξη  υποψηφίων  πλειοψηφίας  και  μειοψηφίας .  

 

Για  την  ανάδειξη  των  υποψηφίων  για  τα  αξιώματα  του  

Προέδρου ,  του  Αντιπροέδρου  και  του  Γραμματέα  από  τις  

παρατάξεις ,  που  θα  τεθούν  κατόπιν  στην  κρίση  όλων  των  μελών  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ακολουθείται  η  παρακάτω  

διαδικασία :  

 

Ο  προεδρεύων  σύμβουλος ,  αφού  διαπιστώσει  ότι  υπάρχει  

απαρτία ,  καλεί :  

 

-  τους  συμβούλους  της  παράταξης  της  πλειοψηφίας  χωριστά  για  την  

ανάδειξη  ενός  υποψηφίου  για  το  αξίωμα  του  Προέδρου  -  τους  

συμβούλους  της  παράταξης  της  μείζονος  μειοψηφίας  χωριστά  για  την  

ανάδειξη  ενός  υποψηφίου  για  το  αξίωμα  του  Αντιπροέδρου  

 

-  τους  συμβούλους  των  λοιπών  παρατάξεων  της  μειοψηφίας  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  χωριστά  για  την  ανάδειξη  ενός  υποψηφίου  για  

το  αξίωμα  του  Γραμματέα  Οι  σύμβουλοι  των  ανωτέρω  παρατάξεων  

καλούνται  από  τον  προεδρεύοντα  σύμβουλο ,  όχι  κατ’  ανάγκη  σε  
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διαφορετικό  ή  διακριτό  χώρο ,  του  δημοτικού  καταστήματος ,  κάτι  που  

σε  πολλές  περιπτώσεις  δεν  είναι  χωροταξικά  εφικτό .  Δημοτικός  

σύμβουλος  που  επιθυμεί  να  θέσει  υποψηφιότητα  για  τα  αξιώματα  του  

Προέδρου ,  του  Αντιπροέδρου  και  του  Γραμματέα  μπορεί  να  δηλώσει  

την  υποψηφιότητά  του ,  μόνο  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  αυτής  (Α’  

φάση) ,  και  όχι  κατά  τη  διαδικασία  της  εκλογής  από  το  σύνολο  των  

μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Το  είδος  της  ψηφοφορίας  στη  φάση  

αυτή  για  την  εκλογή  των  συμβούλων  που  θα  είναι  υποψήφιοι  για  τα  

αξιώματα  του  Προεδρείου  αποφασίζεται  από  τα  μέλη  των  οικείων  

παρατάξεων .  

 

Α’  ψηφοφορία:   

 

Ως  υποψήφιος  της  πλειοψηφίας ,  για  τη  θέση  του  Προέδρου  του  

Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αναδεικνύεται  αυτός  που  

συγκέντρωσε  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  της  

πλειοψηφίας .  Αντίστοιχα ,  ως  υποψήφιος  της  μείζονος  και  της  

ελάσσονος  μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τις  θέσεις  του  

Αντιπροέδρου  και  του  Γραμματέα  αναδεικνύονται  αυτοί  που  

συγκέντρωσαν  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  της  

μείζονος  και  ελάσσονος  μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

αντίστοιχα .  

 

Β’  ψηφοφορία:   

 

Εάν  κανείς  από  τους  υποψηφίους  αυτούς  δεν  συγκεντρώσει  την  

απόλυτη  πλειοψηφία ,  τότε  η  ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται  και  
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αναδεικνύεται  προταθείς  αυτός  που  συγκέντρωσε  πάλι  την  απόλυτη  

πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  των  αντίστοιχων  παρατάξεων .  

 

Γ’  ψηφοφορία:  

 

 Εάν  και  πάλι  δεν  συγκεντρωθεί  η  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  

των  μελών  του  πλειοψηφήσαντος  συνδυασμού  ή  των  παρατάξεων  της  

μειοψηφίας ,  αναλογικά  σε  κάθε  περίπτωση  αξιώματος ,  ή  υπάρξει  

ισοψηφία ,  τότε  διενεργείται  και  τρίτη  ψηφοφορία  μεταξύ  των  δύο  

επικρατέστερων  υποψηφίων  που  έλαβαν  τις  περισσότερες  ψήφους .  

Κατά  την  ψηφοφορία  αυτή  εκλέγεται  όποιος  μεταξύ  των  δύο  

επικρατέστερων  συγκεντρώσει  τη  σχετική  πλειοψηφία  των  παρόντων ,  

δηλ .  έλαβε  τις  περισσότερες  ψήφους  σε  σχέση  με  τον  συνυποψήφιό  

του ,  έστω  και  αν  πήρε  μία .  

 

Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  υποψηφίων  για  οποιοδήποτε  αξίωμα ,  

γίνεται  κλήρωση ,  την  οποία  διενεργεί  ο  προεδρεύων  σύμβουλος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Για  την  εκλογή ,  η  λευκή  ψήφος  και  η  άρνηση  ψήφου  (δήλωση  

«παρών»),  υπολογίζονται  ως  αρνητικές  ψήφοι  και ,  επομένως ,  δεν  

προσμετρώνται  στη  δημιουργία  της  πλειοψηφίας  (απόλυτη  ή  σχετική) ,  

κατά  την  εκλογική  διαδικασία .  

 

Υποψήφιοι  μπορεί  να  αναδειχθούν  και  οι  σύμβουλοι  που  τυχόν  

απουσιάζουν ,  για  οποιονδήποτε  λόγο ,  από  τη  συνεδρίαση  αυτή ,  εφόσον  

έχουν  εκδηλώσει  τη  βούλησή  τους  να  είναι  υποψήφιοι .  
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Σε  περίπτωση  που  δεν  αναδειχτούν  υποψήφιοι  για  τη  θέση  του  

Αντιπροέδρου  και  του  Γραμματέα  από  τις  ανωτέρω  παρατάξεις  της  

μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  τότε  ο  Αντιπρόεδρος  

προτείνεται  από  τις  παρατάξεις  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  ο  Γραμματέας  από  την  παράταξη  της  

μείζονος  μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Εάν  και  πάλι  οι  

παρατάξεις  αυτές  δεν  αναδείξουν  Αντιπρόεδρο  και  Γραμματέα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  τότε  αυτοί  προτείνονται  από  την  παράταξη  της  

πλειοψηφίας ,  με  την  ίδια  διαδικασία  που  προτείνεται  ο  Πρόεδρος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Β΄  φάση-  Εκλογή  μελών  Προεδρείου  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 

Μετά  το  πέρας  της  ανωτέρω  διαδικασίας ,  και  αφού  έχουν  

αναδειχθεί  οι  υποψήφιοι  για  τα  αξιώματα  του  Προεδρείου ,  συνέρχονται  

από  κοινού  όλοι  οι  σύμβουλοι  και  της  πλειοψηφίας  και  της  μειοψηφίας  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  εκλογή  πλέον  του  Προέδρου ,  του  

Αντιπροέδρου  και  του  Γραμματέα  από  το  σύνολο  των  μελών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Σημειώνεται  ότι  η  εκλογή  αυτή  γίνεται  μόνο  ανάμεσα  στους  

εκλεγέντες  υποψήφιους  Δημοτικούς  Συμβούλους  που  αναδείχθηκαν  

κατά  την  διαδικασία  της  Α’  φάσης  και  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  άλλη  

υποψηφιότητα  για  τα  αξιώματα  αυτά  από  άλλους  υποψηφίους  

Δημοτικούς  Συμβούλους .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2018 

23

 Η  εκλογή  του  Προέδρου ,  Αντιπροέδρου  και  Γραμματέα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  γίνεται  χωριστά  για  κάθε  ένα  από  τα  ανωτέρω  

αξιώματα  με  μυστική  ψηφοφορία .  Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  θέτουν  

μέχρι  ένα  σταυρό  προτίμησης  στον  υποψήφιο  για  κάθε  αξίωμα  του  

Προεδρείου .  

 

Α’  ψηφοφορία:   

Για  να  εκλεγεί  ο  προταθείς  υποψήφιος  δημοτικός  σύμβουλος  σε  αξίωμα  

του  Προέδρου ,  Αντιπροέδρου  ή  Γραμματέα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

πρέπει  να  συγκεντρώσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  

μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Β’  ψηφοφορία:   

Εάν  κατά  την  πρώτη  ψηφοφορία  δεν  συγκεντρωθεί  η  απόλυτη  

πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών ,  διενεργείται  δεύτερη  ψηφοφορία ,  

κατά  την  οποία  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  συγκεντρώσουν  και  πάλι  την  

απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  

 

Γ’  ψηφοφορία:   

Εάν  και  κατά  τη  δεύτερη  ψηφοφορία  δεν  επιτευχθεί  η  απόλυτη  

πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  τότε  

διενεργείται  και  τρίτη  ψηφοφορία  κατά  την  οποία  αρκεί  η  ύπαρξη  

πλειοψηφίας  των  παρόντων  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  
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Σύμφωνα  με  την  αριθ .  43 εγκύκλιο  με  αριθ .  πρωτ .  30565/6-8-2014 

του  ΥΠ .  ΕΣ .  Η  εκλογή  ολοκληρώνεται  στη  Β΄  Φάση  έστω  και  εάν  οι  

θετικές  ψήφοι  είναι  λιγότερες  από  τις  αρνητικές .  

 

4.  Περιπτώσεις  επανάληψης  της  εκλογής   

Εάν  κατά  την  ανωτέρω  περιγραφείσα  διαδικασία  δεν  επιτευχθεί  εκλογή  

για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  η  συνεδρίαση  ματαιωθεί ,  επειδή  δεν  

σχηματίστηκε  απαρτία ,  η  συνεδρίαση  επαναλαμβάνεται  την  επόμενη  

Κυριακή  και  ακολουθείται  η  ίδια  διαδικασία .  

 

Είναι  προφανές  ότι  στις  περιπτώσεις  που  δεν  επιτευχθεί  η  εκλογή  

κατά  την  συνεδρίαση  αυτή  γίνεται  επαναληπτική  εκλογή  μόνο  για  τα  

μέλη  του  Προεδρείου  που  δεν  επιτεύχθηκε  η  εκλογή  τους  κατά  την  

πρώτη  συνεδρίαση .  Σε  κάθε  περίπτωση ,  στη  συνεδρίαση  αυτή  

προεδρεύει  ο  σύμβουλος  που  συγκαλεί  το  συμβούλιο  κατά  τα  

οριζόμενα  ανωτέρω ,  ανεξάρτητα  από  το  αν  έχει  επιτευχθεί  η  εκλογή  

του  προέδρου  του  Συμβουλίου  κατά  την  πρώτη  συνεδρίαση .  Τούτο  

διότι  δεν  έχουμε  ακόμη  συγκρότηση  του  Προεδρείου ,  το  οποίο  

επιτυγχάνεται  με  την  εκλογή  όλων  των  μελών  του .  

 

Εάν  και  κατά  τη  δεύτερη  αυτή  συνεδρίαση  της  επαναληπτικής  

εκλογής  δεν  επιτευχθεί  εκλογή  ή  η  συνεδρίαση  ματαιωθεί ,  επειδή  δεν  

σχηματίσθηκε  απαρτία ,  τότε  θεωρείται  ότι  εκλέγονται  ανάλογα  με  την  

περίπτωση :  Πρόεδρος  και  Γραμματέας ,  οι  σύμβουλοι  του  επιτυχόντος  

συνδυασμού  που  έλαβαν  τις  περισσότερες  κατά  σειρά  ψήφους  

προτίμησης  σύμφωνα  με  τη  δικαστική  απόφαση  που  τους  ανακήρυξε .  
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Αντιπρόεδρος ,  ο  σύμβουλος  του  πρώτου  επιλαχόντος  συνδυασμού  

της  μειοψηφίας ,  που  έλαβε  τις  περισσότερες  ψήφους  προτίμησης ,  

σύμφωνα  με  τη  δικαστική  απόφαση .  Στην  περίπτωση  αυτή ,  ο  

νομοθέτης  θέλησε  οπωσδήποτε  να  εκλεγούν  τα  μέλη  του  Προεδρείου  

κατά  τη  δεύτερη  συνεδρίαση ,  ώστε  να  μην  παρατείνεται  επί  μακρόν  η  

εκκρεμότητα  συγκρότησης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  σώμα .  

 

Επισημαίνεται  ότι  όπου  στην  ανωτέρω  διαδικασία  γίνεται  μνεία  

σε  «σύμβουλο  που  έλαβε  κατά  σειρά  τις  περισσότερες  ψήφους  

προτίμησης  σύμφωνα  με  την  δικαστική  απόφαση  που  τους  ανακήρυξε» 

για  τους  επιλαχόντες  συνδυασμούς ,  νοείται  ο  υποψήφιος  Δήμαρχος  

αυτών .  

 

5.  Έλεγχος  του  πρακτικού  εκλογής .  

 

Τα  πρακτικά  της  εκλογής  διαβιβάζονται  μέσα  σε  προθεσμία  πέντε  

(5)  ημερών  από  τη  διενέργεια  της  εκλογής  στον  Γενικό  Γραμματέα  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης ,  καθόσον  αυτός  υποκαθιστά  στις  

αρμοδιότητές  του  τον  Ελεγκτή  Νομιμότητας ,  μέχρι  την  έναρξη  

λειτουργίας  της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας  Εποπτείας  ΟΤΑ .  Ο  Γενικός  

Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  αυτεπαγγέλτως  ή  ύστερα  

από  προσφυγή  δημότη ,  η  οποία  ασκείται  ενώπιον  του  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 .  
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Αν  ακυρωθεί  οποιαδήποτε  εκλογή  για  τα  ανωτέρω  αξιώματα ,  

αυτή  επαναλαμβάνεται  την  πρώτη  Κυριακή ,  πέντε  (5)  ημέρες  μετά  την  

παραλαβή  από  το  δήμο  της  ακυρωτικής  απόφασης .  

 

6.  Περιπτώσεις  εκλογής  νέων  μελών  Προεδρείου  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Α)  Ακύρωση  εκλογής  

 

Σε  περίπτωση  που  ακυρωθεί  η  εκλογή  μέλους  ή  μελών  του  

Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

συγκαλείται  ξανά  σε  ειδική  συνεδρίαση  την  πρώτη  Κυριακή ,  ύστερα  

από  πέντε  (5)  ημέρες  αφότου  παρελήφθη  από  τον  οικείο  δήμο  η  

ακυρωτική  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης .  Για  την  εκλογή  του  νέου  μέλους  ή  των  νέων  μελών  του  

Προεδρείου  ακολουθείται  πάλι  η  ίδια  διαδικασία ,  ενώ  υποψήφιος  

μπορεί  να  είναι  ξανά  ο  ίδιος  αιρετός ,  του  οποίου  η  εκλογή  ακυρώθηκε .  

 

Β)  Παραίτηση  μέλους  του  Προεδρείου   

 

Σε  περίπτωση  που  μέλος  του  Προεδρείου  επιθυμεί  να  παραιτηθεί ,  

πρέπει  να  υποβάλει  την  παραίτησή  του  στο  δημοτικό  συμβούλιο  και  

αυτή  γίνεται  οριστική ,  όταν  πληρωθεί  η  αντίστοιχη  θέση .  Ο  

παραιτούμενος  παραμένει  σύμβουλος  και  δεν  μπορεί  να  επανεκλεγεί  

στο  ίδιο  αξίωμα  μέσα  στην  ίδια  διετία .  

 

Η  αποδοχή  της  παραίτησης  και  η  εκλογή  νέου  μέλους  του  

Προεδρείου  γίνεται  στην  ίδια  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  
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Υποψήφιοι  κατά  τη  διαδικασία  πλήρωσης  κενωθείσας  θέσης  στο  

Προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δεν  μπορούν  να  είναι  τα  λοιπά  

μέλη  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Το  κώλυμα  

εκλογιμότητας  αυτών  αίρεται ,  εφόσον  πρώτα  παραιτηθούν  από  τα  

αξιώματα  που  κατέχουν .  Οι  Αντιδήμαρχοι ,  όσο  διαρκεί  η  θητεία  τους ,  

μπορούν  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  την  πλήρωση  της  κενωθείσας  

θέσης  του  προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  εφόσον  όμως ,  

εκλεγούν ,  υποχρεωτικά  απαλλάσσονται  από  τα  καθήκοντά  τους .  

 

7.  Κωλύματα  και  ασυμβίβαστα  μελών  Προεδρείου  

 

 Ο  Αντιπρόεδρος  και  ο  Γραμματέας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

δεν  έχουν  κώλυμα  συμμετοχής  στις  Επιτροπές  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  (Οικονομική  Επιτροπή  και  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής) .  Η  

εκλογή ,  όμως ,  στη  θέση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

συνεπάγεται  κώλυμα  συμμετοχής  στις  ανωτέρω  Επιτροπές .  

 

Το  μέλος  του  δημοτικού  συμβουλίου  που  ανεξαρτητοποιήθηκε  ή  

διαγράφηκε  από  την  παράταξή  του  δεν  μπορεί  να  εξακολουθήσει  να  

είναι  μέλος  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  όπου  

εκλέχτηκε  ως  μέλος  της  παράταξης ,  από  την  οποία  

ανεξαρτητοποιήθηκε  ή  διαγράφηκε .  

 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  παρακαλούμε  για  την  λήψη  της  σχετικής  

απόφασης  »,  
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Στη  συνέχεια  ο  προεδρεύων  αντιπρόεδρος  εξήγησε  ότι  η  

διαδικασία  εκλογής ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64 του  Ν .  

3852/2010, περιλαμβάνει  δύο  φάσεις .  Στην  πρώτη  φάση  αναδεικνύεται  

ο  υποψήφιος  για  το  αξίωμα  του  Προέδρου  του  Δ .Σ .  από  την  

πλειοψηφούσα  παράταξη .  Σε  δεύτερη  φάση  ψηφίζεται  από  το  σύνολο  

των  μελών  του  .Σ .  ο  αναδειχθείς  υποψήφιος  πρόεδρος .  

 

Ακολούθως  ζήτησε  από  το  Σώμα  να  ορίσει  ψηφολέκτες  για  την  

καταμέτρηση  των  ψηφοδελτίων  και  αυτό  δια  βοής  όρισε  τους  

Δημοτικούς  Συμβούλους  κ .κ . :  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  Καλαϊτζίδη  

Αλέξανδρο  και  Τσαλίκογλου  Δημήτριο .  

 

Υποψήφιος  Πρόεδρος  από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας ,   

προτάθηκε  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .   Στέργιος  Γαλάνης ,   ενώ  υπήρξε  και  

αυτοπρόταση  από  τον  Δημ .  Σύμβουλο  κ .  Παύλο  Μυστακίδη .  

 

Στη  συνέχεια ,  κάλεσε  τους  Συμβούλους  της  παράταξης  της  

πλειοψηφίας  όπως  αναδείξουν  τον  υποψήφιο  ως  Πρόεδρο  του  .Σ .  

 

Μετά  τη  γενόμενη  ψηφοφορία :  

 

Το  σύνολο  των  παρόντων  μελών  του  πλειοψηφούντος  συνδυασμού  (23 

Δημ .  Σύμβουλοι)  ανέδειξε  ως  υποψήφιο  για  το  αξίωμα  του  Προέδρου  

του  Δ .Σ . ,  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ .  Στέργιο  Γαλάνη ,  ο  οποίος  έλαβε  

την  απόλυτη  πλειοψηφία  ήτοι  δεκαπέντε  (15)  ψήφους ,  ενώ  η  

υποψηφιότητα  του  κ .  Παύλου  Μυστακίδη  έλαβε  οκτώ  (8)  ψήφους .  
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Μετά  το  πέρας  της  ανωτέρω  διαδικασίας  και  αφού  αναδείχθηκε  ο  

υποψήφιος  για  το  αξίωμα  του  Προέδρου ,  συνήλθαν  από  κοινού  όλοι  οι  

σύμβουλοι  του  .Σ . ,  πλειοψηφίας  και  της  μειοψηφίας ,  για  την  εκλογή  

πλέον  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

 

Εκλογή  Προέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

Μετά  τη  μυστική  ψηφοφορία  όλων  των  παρόντων  μελών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  βρέθηκαν  τριάντα  (30)  έγκυρα  ψηφοδέλτια ,  

έξι  (6)  λευκά  και  ένα  (1)  άκυρο .  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

εκλέχθηκε  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  της  πλειοψηφίας  κ .  Στέργιος  

Γαλάνης ,  ο  οποίος  έλαβε  την  απόλυτη  πλειοψηφία ,  ήτοι  τριάντα  (30)  

ψήφους .  

 

  Η  θητεία  του  εκλεγέντος  Προέδρου  λήγει  την  31η  Αυγούστου  

2019.  

 

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  
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