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Αλμωπίας 

 Στην Αριδαία, σήμερα 05 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αλμωπίας,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.  4398/28-2-2017 
έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει  εκλεγεί  με  τις 
περισσότερες ψήφους κ. Ουργαντζόγλου Απόστολου, 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 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα της 
Ειδικής Συνεδίασης, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) 
μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1.Ουργαντζόγλου Απόστολος – Προεδρεύων Σύμβουλος
2.Αβραμίκας Στέφανος
3.Κετικίδης Ιωάννης
4.Χουρσόγλου Χρήστος
5.Μπάτσης Χρήστος
6.Γούδης Γεώργιος
7.Σαββίδης Γεώργιος
8.Σωτηριάδης Συμεών
9.Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10.Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11.Βέσκος Δημήτριος
12.Δόντσος Χρήστος
13.Γεωργίου Χρήστος
14.Ρώσσης Ιωάννης
15.Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16.Ζαχαριάδης Κων/νος
17.Πασόης Δημήτριος
18.Καλδερεμτζή Δέσποινα 
19.Παρούτογλου Νικόλαος
20.Θεοδωρίδης Αναστάσιος
21.Μπαγκή Αικατέρινη
22.Ιωαννίδης Ιωάννης
23.Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 
24.Μπογδάνης Μιχαήλ
25.Ασβεστόπουλος Δημήτριος
26.Κόγιος Ανδρέας
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 ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ  
1.Αμπάρη Γεωργία

Ο  Προεδρεύων  Σύμβουλος.  κ.  Ουργαντζόγλου  Απόστολος,  αφού  ανέθεσε  καθήκοντα  ειδικού 
γραμματέα στην Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Αλμωπίας, κα 
Ίσκου Μαρία κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  δυόμιση  έτη  (5.3.17-31.8.19),  στην  ειδική  αυτή  συνεδρίαση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα,  όπως  ανέφερε,  θα  εκλεγεί   ο  υποψήφιος  Πρόεδρος  από  τον  πλειοψηφήσαντα 
συνδυασμό,  ο  υποψήφιος  Αντιπρόεδρος  από  τη   παράταξη  της  μείζονος  μειοψηφίας  και  ο 
υποψήφιος Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του 
Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  κάλεσε  όλους  τους  Συμβούλους  της  δημοτικής 
παράταξης της  πλειοψηφίας  να αποσυρθούν  ώστε  να εκλέξουν τον υποψήφιο  Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να 
αποσυρθούν  και να εκλέξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη 
των  παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας να αποσυρθούν  και να εκλέξουν τον υποψήφιο 
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατόπιν  ο  Προεδρεύων  ενημέρωσε  ότι  υποψήφιοι  από  τις  παρατάξεις,  θα  είναι  όσοι 
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. 
Εάν  κανείς  από  τους  ενδιαφερόμενους  δεν  συγκεντρώσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία,  τότε  η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η 
απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  συνδυασμού  ή  υπάρξει  ισοψηφία,  τότε 
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη 
ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Ακολούθησε η 
παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και 
μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που 
εκλέχθηκαν, ήτοι:
Υποψήφιος Πρόεδρος από την παράταξη της πλειοψηφίας :

ο κ. Σωτηριάδης Συμεών 

Υποψήφια  Αντιπρόεδρος από την παράταξη της μείζονος πλειοψηφίας :

η κα Μπαγκή Αικατερίνη

και υποψήφιος Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της ελάσσονος  μειοψηφίας : 

ο κ.Κόγιος Ανδρέας

Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του 
Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος 
τρίτη ψηφοφορία,  προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν αρχικά  για τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 
δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Σωτηριάδη Συμεών και δεκατέσσερα 
(14) λευκά. Εφόσον ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκέντρωσε την  απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου 
Δημοτικού Συμβουλίου για δεύτερη φορά.  
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της Β΄Ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου  καταμετρήθηκαν 
από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. 
Σωτηριάδη Συμεών και δεκατέσσερα (14) λευκά. Εφόσον ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να 
ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τρίτη φορά.  

2

ΑΔΑ: 68Χ6ΩΨΩ-91Τ



Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της Γ΄Ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου  καταμετρήθηκαν 
από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δεκατρείς  (13) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. 
Σωτηριάδη Συμεών και δεκατρία (13) λευκά. Εφόσον ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκέντρωσε  στην 
τρίτη ψηφοφορία  την   πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων 
ανακοίνωσε  στο  Σώμα  ότι  :  “η  ψηφοφορία  για  εκλογή  Προέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα”.  

Ακολούθως, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για  Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά 
την αποσφράγιση  των  φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δεκατρείς  (13) 
σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Αντιπρόεδρο κα Μπαγκή Αικατερίνη,δώδεκα (12) λευκά  και ένα 
(1) άκυρο ψηφοδέλτιο. Εφόσον η υποψήφια Αντιπρόεδρος δεν συγκέντρωσε την  απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή 
Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για δεύτερη φορά.  

Μετά  την  αποσφράγιση  των  φακέλων  της  Β΄Ψηφοφορίας  για  την  εκλογή  Αντιπροέδρου 
καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, έντεκα (11) σταυροί προτίμησης για την υποψήφια 
Αντιπρόεδρο, κα Μπαγκή Αικατερίνη  δεκατέσσερα (14) λευκά και ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτιο. Εφόσον 
η υποψήφια Αντιπρόεδρος δεν συγκέντρωσε την  απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου για τρίτη φορά.  

Μετά  την  αποσφράγιση  των  φακέλων  της  Γ΄Ψηφοφορίας  για  την  εκλογή  Αντιπροέδρου 
καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δέκα (10) σταυροί προτίμησης για την υποψήφια 
Αντιπρόεδρο, κα Μπαγκή Αικατερίνη  δεκαπέντε (15) λευκά και ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτιο. Εφόσον η 
υποψήφια Αντιπρόεδρος δεν συγκέντρωσε στην τρίτη ψηφοφορία  την   πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων  ανακοίνωσε στο Σώμα ότι : “η ψηφοφορία για 
εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα”.  

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της εκλογής Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κόγιος Ανδρέας, 
υποψήφιος για την θέση Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε τον λόγο και δήλωσε τα εξής : 
“Επειδή η πορεία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εργασιακά και κοινωνικά  δεν μου επιτρέπει να  
αποτελέσω πεδίο λεηλασίας σε κανέναν πολιτικά ή κοινωνικά ασθενή. Γι' αυτόν τον λόγο αποσύρω την  
υποψηφιότητά μου από την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ”.
Κατόπιν ο Προεδρεύων έδωσε τον λόγο στον κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο,  ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
“Εμείς μία πρόταση είχαμε, δεν έχουμε κάποια άλλη πρόταση...”   

Αφού ο κ. Κόγιος  Ανδρέας απέσυρε την υποψηφιότητά του, ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη του 
συνδυασμού  της  πλειοψηφίας  να  αποσυρθούν  για  να  εκλέξουν  υποψήφιο  Γραμματέα  Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Ο κ. Δήμαρχος κατόπιν ανακοίνωσε την εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Δόντσου Χρήστου, ως 
υποψήφιου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Προεδρεύων  κάλεσε τους Συμβούλους να 
ψηφίσουν για  τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθησε η διαδικασία της μυστικής 
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και πριν την αποσφράγιση των 
φακέλων ο Προεδρεύων διέκοψε προσωρινά την διαδικασία και είπε τα εξής :
“Επί της διαδικασίας. Δεν θα ανοίξουν τα ψηφοδέλτια. Διαβάζω τον νόμο:”σε περίπτωση που δεν 
αναδειχθούν υποψήφιοι  στην θέση Αντιπροέδρου και Γραμματέα από τις ανωτέρω παρατάξεις της 
μειοψηφίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τότε  Αντιπρόεδρος  προτείνεται  από  τις  παρατάξεις  της 
ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας από την παράταξη  της μείζονος 
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν πάλι οι παρατάξεις αυτές  δεν αναδείξουν Αντιπρόεδρο  και  
Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου τότε αυτοί προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας με την 
ίδια διαδικασία που προτείνεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου”.Και συνέχισε λέγοντας:”Δεν θα  
ανοίξουμε τους φακέλους. Θα πρέπει  η ελάσσονος πρώτα για την εκλογή του Αντιπροέδρου  να 
προτείνει κάποιον...”
Κατόπιν ακολούθησε ο εξής διάλογος:
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κ. Δήμαρχος : “Όχι, για τον Αντιπρόεδρο πρότειναν. Δεν υπάρχει θέμα. Για τον Γραμματέα υπάρχει που 
δεν πρότεινε η ελάσσονα. Άρα πάει  στην μεγαλύτερη αντιπολίτευση.”
κ. Σωτηριάδης Συμεών:”Καλά το πάει ο Προεδρεύων Δήμαρχε. Από τη στιγμή που δεν εκλέγεται  
Αντιπρόεδρος θα πρέπει να προτείνει η ελάσσονα...μετά πάμε στον Γραμματέα. Οι δυο τους πρώτα 
πρέπει να πουν. Άρα αυτή η διαδικασία είναι άκυρη..” 
Προεδρεύων : “..Δεν ανοίχτηκε κανένα ψηφοδέλτιο”
κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος: “Εμείς ήδη κάναμε μία σύσκεψη η ελάσσων  αντιπολίτευση δεν έχουμε 
να σας προτείνουμε κάτι...στο κομμάτι που μας αναλογεί δηλαδή δεν έχουμε να προτείνουμε κάποιο 
άτομο για Αντιπρόεδρο...”
Προεδρεύων: “κ. Πασόη για γραμματέα”
κ.  Πασόης  Δημήτριος: “Λοιπόν  κ.  Πρόεδρε,  δεν  προτείνει  η  μείζων  μειοψηφία  για  τη  θέση  του 
Γραμματέα οπότε μπορείτε να προχωρήσετε  στη διαδικασία.
 
Κατόπιν ο Προεδρεύων προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων της πρώτης ψηφοφορίας για την 
ανάδειξη Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου με υποψήφιο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. 
Δόντσο  Χρήστο.  Μετά  την  αποσφράγιση  τον  φακέλων  καταμετρήθηκαν  από  τον  προεδρεύοντα 
Σύμβουλο, δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα, κ. Δόντσο Χρήστο και 
δεκατρία  (13)  λευκά  και  ένα  (1)  άκυρο  ψηφοδέλτιο.  Εφόσον  ο  υποψήφιος  Γραμματέας  δεν 
συγκέντρωσε την  απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων κάλεσε 
τα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για δεύτερη φορά.  
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της Β΄Ψηφοφορίας για την εκλογή Γραμματέα   καταμετρήθηκαν 
από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα, κ. 
Δόντσο Χρήστο δεκατρία (13) λευκά και ένα (1) άκυρο  ψηφοδέλτιο. Εφόσον ο υποψήφιος Γραμματέας 
δεν συγκέντρωσε την  απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων 
κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τρίτη φορά.  

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της Γ΄Ψηφοφορίας για την εκλογή Γραμματέα καταμετρήθηκαν 
από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα, κ. 
Δόντσο Χρήστο  και δεκατέσσερα (14) λευκά. Εφόσον ο υποψήφιος Γραμματέας δεν συγκέντρωσε 
στην τρίτη ψηφοφορία  την   πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο 
Προεδρεύων ανακοίνωσε στο Σώμα ότι  :  “η ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και 
Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα”.       
 

• Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής 
διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής 
στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης   Διοίκησης  αυτεπαγγέλτως   ή  ύστερα  από  προσφυγή  δημότη  ή 
δημοτικού συμβούλου, 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.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  57/2017
 ..............................................................................................................................… 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
 

Αριδαία   05 Μαρτίου 2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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