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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                        
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
================= 

    Από τo υπ' αριθμ. 17ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ 
Ορεστιάδας της 7ης  Σεπτεμβρίου  2014. 
   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 310/2014. 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής  (άρθρο 74)». 
 
 Στην Ορεστιάδα, σήμερα 7 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Κυριακή και 
ώρα.12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
30852/03-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει 
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Ορμανλίδη Χρήστου, 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). 
 Έγιvε νόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo τριάντα τριών (33) μελώv βρίσκovται παρόντα 
τριάντα τρία (33), τα  εξής: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 
9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 
15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
21. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
23. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
25. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
29. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
31. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
33. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
28. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
30. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
32. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

    ΚΑΝΕΝΑΣ 
 

 
 Καθήκοντα  του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου επιτέλεσε ο υπάλληλος του Δήμου 
Παλλίδης Χαρίλαος.  
 Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος 
κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
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Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (7.9.2014- 5.3.2017) στην ειδική αυτή συνεδρίαση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 8 τακτικά μέλη εκ των οποίων τρεις (3) 
θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης 
πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των 
μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που 
εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της 
μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και 
που αναλογούν  σε αυτή τρεις  [3] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως 
αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, 
θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 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 μετά την 
ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:  
α. υποψήφιοι τακτικοί οι  
- κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
- κ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
- κ. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι  
- κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
- κ. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
 
 Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη 
συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και 
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει 
δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε 
περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για 
το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για 
το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα  
για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής 
- κ. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
- κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- κ. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
- κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- κ. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής 
- κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
- κ. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
- κ. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ –ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 
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 Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) τακτικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε 
οκτώ (8) ήτοι τρεις (3) της μειοψηφίας και πέντε (5) της πλειοψηφίας. 
 Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 
οκτώ (8) υποψηφίους οι οκτώ (8) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
συγκεκριμένα οι κ.κ.  
- ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με 24 ψήφους 
-  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   με 23 ψήφους 
-  ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ με 23 ψήφους 
-  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με 23 ψήφους 
-  ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ  με 23 ψήφους 
-  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με 29 ψήφους 
-  ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με 28 ψήφους 
-  ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  με 23 ψήφους 
 οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
  
 Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως 
ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. 
 
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  
 
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν 
ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  
-  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με 23 ψήφους 
-  ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με 25 ψήφους 
-  ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ - ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ με 23 ψήφους 
-  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 31 ψήφους 
-  ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ με 24 ψήφους 
 
Κατόπιν αυτών το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω διαδικασία και την κείμενη νομοθεσία 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (7.9.2014- 5.3.2017) ως εξής: 
 
 
Τακτικά Μέλη:  
 
1. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
2. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
3. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, 
4. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
5. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, 
6. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
7. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
8. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, 
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Αναπληρωματικά Μέλη: 
1. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,  
2. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
3. η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ, 
4. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
5. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 310/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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