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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 147/2017 ΘΕΜΑ : Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των με αριθμ. 7,8,9 & 10 

συνεδριάσεων Δ.Σ. Αλμωπίας, έτους 2016.
Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Ιουλίου   2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄  (8.00 μ.μ.) 

συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 16322/18-
7-2017,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα 
άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).   
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν παρόντα  είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:
 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος 
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10-  Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11-  Γεωργίου Χρήστος
12-  Ρώσσης Ιωάννης
13- Κετικίδης Ιωάννης
14-  Ζαχαριάδης Κων/νος
15- Καλδερεμτζή Δέσπονα
16- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
17-  Μπαγκή Αικατέρινη
18- Ασβεστόπουλος Δημήτριος 
19- Αμπάρη Γεωργία
20-  Κόγιος Ανδρέας

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1.Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
2.Δόντσος Χρήστος
3.Πασόης Δημήτριος
4. Νικολαϊδης  Κων/νος 
5. Μπογδάνης Μιχαήλ
6. Παρούτογλου Νικόλαος
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7. Ιωαννίδης Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Δρένος Διονύσιος  – Τοπικής Κοινότητας  Αρχάγγελος
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

3. Αλεξίου Σοφία – Τοπικής Κοινότητας  Λυκοστόμου
4. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
5. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι πέντε   (25),
οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010.
Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την τήρηση των πρακτικών.

Τα πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης.

Παρόντες  στην  συνεδρίαση  ήταν  και  οι  Ειδικοί  Συνεργάτες  του  Δημάρχου,  κ.  Μπίνος  Αναστάσιος  και  κ. 
Μπελιοβάνης Πολυχρόνης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν η  Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Μπεγλοπούλου Όλγα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες της  κας Ζιάκα Βαλιανάτου, του κ. Πασόη Δημητρίου και του κ. 

Νικολαϊδη Κων/νου είναι δικαιολογημένες.
Ο κ. Κετικίδης Ιωάννης ήταν απών από την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Χουρσόγλου 

Χρήστος και Βέσκος Δημήτριος.
Ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος απουσίαζε από την συζήτηση των θεμάτων 7ο  έως 12ο. 
Κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος ο κ. Αβραμίκας Στέφανος ήταν απών
Μετά την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση κα Καλδερεμτζή Δέσποινα.
Μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση  ο κ Ρώσσης Ιωάννης και ο 

κ. Μπάτσης Χρήστος.
Μετά  την  ψήφιση  του  15ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  αποχώρησαν  ο  κ.  Κετικίδης  Ιωάννης  και  ο  κ. 

Ουργαντζόγλου Απόστολος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το  1ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1-4 του άρθρου 97 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) :

« Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του   γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και  
δημοτικού  υπαλλήλου.  Τα  πρακτικά  καταρτίζονται  με  τη  βοήθεια  μαγνητοφωνικής  συσκευής  ή  «βίντεο»  ή  με  κάθε  άλλο  
πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο δημοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα  μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθμεί και μονογράφει ο  
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του  
γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο»  
τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού που έχουν την μονογραφή του προέδρου του δημοτικού  
συμβουλίου.
Τα   φύλλα  αυτά  παίρνουν  αρίθμηση   που  αποτελεί  συνέχεια  της  αριθμήσεως  των  απομαγνητοφωνημένων   ή  
απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.
Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο  και τον γραμματέα του  
δημοτικού συμβουλίου.

  Τα πρακτικά  ,  για  τα  οποία  ορίζουν   οι  προηγούμενες  παράγραφοι  ,  υπογράφονται  από  όλα τα  μέλη που μετέχουν  στην  
συνεδρίαση.

             Όταν ένας σύμβουλος  αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία  της αναφέρονται στα     πρακτικά. Η μη υπογραφή  
των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
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Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ’έτος.
Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται   για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβουλίου παίρνει  
ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών.»
Έχουν απομαγνητοφωνηθεί τα πρακτικά των με αριθμό 7,8,9 & 10 έτους 2016 συνεδριάσεων Δ.Σ. Αλμωπίας  και σήμερα 
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τα επικυρώσει και να τα υπογράψει.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ,Σ, ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του : 

1. Την παραπάνω εισήγηση

2. Τα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  7,8,9  &  10  έτους  2016  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλμωπίας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ
4. Τις  διατάξεις του άρθρου 8 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου  (Απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ661/20.04.2011  τεύχος Β΄)

Α  π  οφασίζει ομόφωνα  

Επικυρώνει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των : 7,8,9 & 10  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, έτους 
2016 και τα υπογράφει.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   147/2017
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  (υπογραφή)   

Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  24-7-2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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