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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
=================
Από τo υπ' αριθμ. 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της
10ης Μαΐου 2017.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 144/2017
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Ορεστιάδα, σήμερα 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
10301/05.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους
υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα
τριάντα (30), τα εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
17. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
21. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
23. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
29. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
30. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI
1. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

2. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων
καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος
του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος
Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης και ως εισηγητής αυτού ανέφερε τα
εξής:
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«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρωματικά
μέλη της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας αναδείχθηκαν, έπειτα από εκλογική
διαδικασία, οι εξής:
1. η Δημοτική Σύμβουλος, Μαρία Γκουγκουσκίδου
2. ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Γεωργίου.
Με την υπ’ αριθμ. 7497/03.04.2017 αίτησή του ο Χρυσοβαλάντης Παντσίδης, Δημοτικός
Σύμβουλος της μειοψηφίας, ζητά την αποδοχή της παραίτησής του από τη θέση του Δημοτικού
Συμβούλου του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 7497/19.04.2017
απόφαση Δημάρχου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσοβαλάντης Παντσίδης είχε εκλεγεί και ως Τακτικό
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Οπότε, προέκυψε μία (1) κενή θέση των Τακτικών μελών της μειοψηφίας.
Σύμφωνα με τα άρθρα 54 & 74 του Ν. 3852/2010 και την Εγκύκλιο 43/06.08.2014 του
Υπουργείου Εσωτερικών (Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή
των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019),
το 1ο Αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής, Μαρία Γκουγκουσκίδου, από
19.04.2017 κατέλαβε τη θέση του Τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής που έμεινε κενή.
Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η
παραίτηση της Δημοτικής Συμβούλου, Μαρίας Γκουγκουσκίδου, από μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας, την οποία αιτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9941/03.05.2017 αίτησή της.
Την κενή θέση που προέκυψε στα Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κατέλαβε το
επόμενο Αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Γεωργίου,
σύμφωνα και πάλι με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, την Εγκύκλιο 43/06.08.2014 του Υπουργείου
Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών της
μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα, με το άρθρο 74 (παρ.3) του Ν. 3852/2010 και την
Εγκύκλιο 43/06.08.2014 (Κεφάλαιο Δ΄,3.2) του Υπουργείου Εσωτερικών (Ορκωμοσία των αιρετών των
Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική
Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019): …… εκλέγονται νέα αναπληρωματικά μέλη σε
περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός τούτων ανά κατηγορία. Συνεπώς, θα πρέπει να εκλεγούν δύο
αναπληρωματικά μέλη της μειοψηφίας για την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να καλυφθούν οι δύο
(2) κενές θέσεις που έχουν προκύψει.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) εκλέγονται δύο (2)
αναπληρωματικά μέλη, τα οποία 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. Κλήθηκαν οι Σύμβουλοι των Δημοτικών Παρατάξεων της
μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων αναπληρωματικών
μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι
από το σύνολο της μειοψηφίας, 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
ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
Δημήτριος Τσάμογλου
Σταμάτιος Γκατζίδης
Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε η εκλογική διαδικασία των δύο (2) αναπληρωματικών μελών της
μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής, με δεδομένες τις υποψηφιότητες, όπως ονομαστικά
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αναφέρονται παραπάνω, από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 για να εκλεγεί ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο υποψήφιος πρέπει
να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της
μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από το σύνολο
των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι
(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Χρήστος Στάϊκος απουσίαζαν από την αίθουσα
κατά τη συζήτηση του θέματος και την εκλογική διαδικασία). Ακολούθησε καταμέτρηση των ψήφων
και ανακοινώθηκε ότι βρέθηκαν και τα είκοσι οκτώ (28) ψηφοδέλτια έγκυρα, μεταξύ των οποίων
υπήρχαν τρία (3) λευκά και δύο (2) χωρίς σταυρό προτίμησης, και εκλέγονται ως αναπληρωματικά
μέλη της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Δημήτριος Τσάμογλου με 23 ψήφους
Σταμάτιος Γκατζίδης με 20 ψήφους

Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις
υπ’ αριθμ. 69/2017 & 143/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010,
την Εγκύκλιο 43/06.08.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών και την εκλογική διαδικασία,
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI
==================
Την εκλογή των αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι τη
λήξη της θητείας της Επιτροπής, δηλαδή έως 31.08.2019, ως εξής:
1. ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τσάμογλου,
2. ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτιος Γκατζίδης.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος και της εκλογικής διαδικασίας απουσίαζαν από
την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Στάϊκος.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 144/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
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