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Αλμωπίας 

 Στην Αριδαία, σήμερα 12 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, για την επαναληπτική διαδικασία εκλογής Προεδρείου 
Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρθ.  64,  παρ.4  του  ν.3852/2010, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4915/7-3-2017 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 Συνεδρίασης, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) 
μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) 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
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25.Ασβεστόπουλος Δημήτριος
26. Αμπάρη Γεωργία

27.Κόγιος Ανδρέας
 ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ  
ΚΑΝΕΝΑΣ
Η κα Αμπάρη Γεώργια αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την διαδικασία ψήφισης Αντιπροέδρου 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ο  Προεδρεύων  Σύμβουλος,  κ.  Ουργαντζόγλου  Απόστολος,κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας 
ανέφερε τα εξής : “ Θα ήθελα  να ζητήσουμε συγνώμη, γιατί άργησε η διαδικασία. Ο νόμος λέει και 
συγκεκριμένα η παράγραφος 1 του άρθρου 64  του ν.3852/2010, ότι αν δεν επιτευχθεί εκλογή  
Προεδρείου, για όποια από τα μέλη του Προεδρείου  δεν εκλεγούν γίνεται επαναληπτική εκλογή 
την επόμενη Κυριακή. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε κάποια εκλογή. Στείλαμε  
την απόφαση στην Περιφέρεια, η Περιφέρεια δεν απάντησε.  Εμείς θα πρέπει να εκτελέσουμε τον 
Νόμο.   Και ο Νόμος λέει εκλογές.  Εκλογή Προεδρείου. Όσοι έχουν αντίθετη άποψη, ας κάνουν τις 
ενστάσεις τους, ας τοποθετηθούν, για μένα σαν Προεδρεύων πρέπει να εκτελέσω τον Νόμο. Ο 
Νόμος το λέει καθαρά. Ορίστε, όποιος θέλει να πάρει τον λόγο.”
Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Αλμωπίας, κ. Μπίνος Δημήτριος, ο οποίος ανέφερε τα εξής : “Κι εγώ να 
ζητήσω  συγνώμη  για  την  καθυστέρηση.  Πραγματικά  προέκυψε  ένα  ζήτημα  γύρω  από  την 
περασμένη απόφαση. Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, είδαμε σε έναν Δήμο 
της Αττικής  ότι η Αποκεντρωμένη σε μια εισήγηση παρόμοια με εμάς, ακύρωσε την εισήγηση και  
αποφάσισε ότι   ο Πρόεδρος είχε  εκλεγεί,  γι'  αυτόν τον λόγο έγινε μία συζήτηση  για να μην 
φτάσουμε  σε  κάποια  αδιέξοδα.  Αδιέξοδα  τα  οποία  θα  δημιουργούσαν,  ακύρωση  κάποιων 
αποφάσεων  που  θα  ληφθούν  στην  συνέχεια.  Μίλησα  και  με  τον  κ.  Φραγκισκάκη  τον  Γενικό 
Γραμματέα και με την υπάλληλο που διαχειρίζεται εκεί τις αποφάσεις.  Και της είπα, εάν εμείς  
περιμένουμε να   έρθει η δικιά σας απόφαση, γιατί σύμφωνα με τον Νόμο η δικιά μας απόφαση  
πρέπει  να  αποσταλεί  μέσα  σε  πέντε  ημέρες     και  σε  πέντε  μέρες  αυτοί  υποχρεούνται  να  
απαντήσουν,  εάν  κάνουμε  αυτή  τη  διαδικασία  μετά  από  αυτό  το  χρονοδιάγραμμα,  υπάρχει  
πρόβλημα; Όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα μπορείτε να περιμένετε εάν   συμφωνήσετε. Κι έτσι έγινε  
σύσκεψη με τον Προεδρεύοντα και τους αρχηγούς για να δούμε εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε  
στο να περιμένουμε την απόφαση  και μετά να προχωρήσουμε στις αρχαιρεσίες.  Παρόντες ήταν 
όλοι και  αποφασίσαμε αυτό το πράγμα αρχικώς. Στη συνέχεια έγινε μία συζήτηση και διαβούλευση 
και  επανήλθαμε και η πρόταση του Προεδρεύοντα ήταν να προχωρήσουμε στην διαδικασία . Εμείς  
με  βάση  αυτά  τα  δεδομένα  θα  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία,  όμως  θα  διατυπώσουμε  την 
επιφύλαξή  μας   για  την  διαδικασία,  αν  τελικά  έπρεπε  να  γίνει  ή  όχι  μετά  την  απόφαση της 
Αποκεντρωμένης. Πάντως στην κάθε περίπτωση, εάν η αρχική απόφαση   που στείλαμε εμείς έτσι  
όπως την  στείλαμε  ακυρωθεί  και  μιλήσει  για,  ότι  ο  Πρόεδρος  έχει  εκλεγεί  και  τα  μέλη,  τότε  
ακυρώνονται όλες οι διαδικασίες  οι επόμενες. Αυτό ζητήσαμε να γίνει, από 'κει  και πέρα, από τη 
στιγμή που υπάρχει τέτοια εισήγηση θα προχωρήσουμε στην διαδικασία   με την επιφύλαξη της  
αναμονής για την απόφαση της Αποκεντρωμένης .”
Κατόπιν  τον λόγο ζήτησε ο κ Πασόης Δημήτριος ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:  “Εμείς  σαν 
Δημοτική  Παράταξη   συντασσόμαστε  με  την  θέση  του  Προεδρεύοντα,  από  τη  στιγμή  που  η  
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  ότι  δεν  εκλέχθηκε  Προεδρείο,  κανένα  μέλος  του 
Προεδρείου,  πρέπει  να επαναληφθεί  η  διαδικασία .  Και  θεωρούμε ότι  είναι  σωστή η απόφαση 
εκείνη   από τη στιγμή που δεν πήρε κάποιος από τα υποψήφια μέλη του Προεδρείου , την σχετική 
πλειοψηφία   επί  των  παρόντων  μελών  στην  τρίτη  ψηφοφορία,  πρέπει  να  επαναληφθεί  η 
διαδικασία.  Και  θα  μπω στο ζήτημα  του σχολιασμού του Δημάρχου,    νομίζω  δεν  πρέπει  να 
διατυπώσουμε  επιφυλάξεις  για  το  λόγο  ότι  αρμόδια  για  να  κρίνει  τις  αποφάσεις  είναι  η  
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση. Και η κάθε επιφύλαξη νομίζω   δεν προσφέρει.” 

Κατόπιν  ο κ.  Ασβεστόπουλος Δημήτριος,  ανέφερε  τα  εξής  :”Καταρχάς  από το Σώμα θέλω να 
ζητήσω συγνώμη για την καθυστέρηση τόση ώρα...μπήκαμε εμείς σαν παράταξη στην συζήτηση και 
στην  συναπόφαση  θα  έλεγα,  αυτό  που  μας  πρότεινε   ο  Δήμαρχος  σε  μία  μεταφορά  της 
συνεδρίασης αργότερα μήπως έρθει η απόφαση της Αποκεντρωμένης. Το ότι δεν ήρθε η απόφαση 
της Αποκεντρωμένης και λαμβάνοντας υπόψη κάποια  χαρτιά τα οποία μας προσκόμισαν. Στην 
αρχή δεχτήκαμε και προφανώς ενημερώσαμε και τα μέλη μας για την αναβολή, στην συνέχεια  
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όμως  μάλλον  επειδή  ρωτήθηκαν  περισσότεροι  άνθρωποι,  δεν  ξέρω  ο  Προεδρεύων  προτείνει  
εκλογές,  εμείς  συμμετέχουμε  στις  εκλογές,  δεν  θα  αμφισβητήσουμε  το  Προεδρικό  Σώμα,  τα 
υπόλοιπα είναι τυπική διαδικασία...”
Ο κ.  Χουρσόγλου Χρήστος ανέφερε τα εξής :”Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που 
διαδραματίζεται στον Δήμο Αλμωπίας την παρούσα Κυριακή, δεν θα αναφερθώ στην προηγούμενη, 
ω γέγονε γέγονε, δεν έχει  προηγούμενο. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω να έχει  προηγούμενο. 
Πέρα από το θεσμικό του χαρακτήρα  και του νομικού  του θέματος που εμείς είμαστε πολιτικό 
Σώμα, δεν είμαστε δικαστικό Σώμα και ασφαλώς οι οποιεσδήποτε ενστάσεις και  οι αιτιάσεις είναι  
αποδεκτές αλλά θα πρέπει να τις επιλύσουν τα αρμόδια όργανα, θα μιλήσω ως θεσμικό και ως 
πολιτικό όργανο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου.  Καταρχήν κ. Δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι την 
θέση σας. Δεν μπορώ όμως να κατανοήσω, συμπεριφορές ανθρώπων, συναδέλφων Δημοτικών 
Συμβούλων που ετσιθελικά προσποιούμενοι... φέροντας χαρτιά, μοιράζοντας ενστάσεις  σε πολιτικό 
επίπεδο να θέλουν να επιβάλλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλμωπίας,  τον εαυτό τους να 
πάρουν θεσμικό αξίωμα.Αν μη τι άλλο, λυπάμαι. Ειλικρινά λυπάμαι. Και λυπάμαι και ασφαλώς η  
καθυστέρηση της μιάμισης ώρας  του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το λιγότερο. Μας παρακολουθεί  
κόσμος, συμπολίτες. Αρκεί να σας πω ότι μας παρακολουθεί όλη η Ελλάδα. Ξέρετε δεν συμβαίνει  
αυτό κ. Δήμαρχε σε πολλούς Δήμους της χώρας. Εδώ έχουμε ξεφύγει. Και έχουμε ξεφύγει και 
λυπάμαι γι αυτό.  Όσο αφορά τον Νόμο Προεδρεύοντα, ασφαλώς και θα κάνεις αυτό που λέει ο 
Νόμος.Ασφαλώς και εμείς θα πρέπει να στοιχηθούμε πίσω από τον Νόμο. Ο Νόμος νομίζω είναι  
σαφής. Λέει επανάληψη της διαδικασίας αν δεν υπάρξει η απόλυτη πλειοψηφία. Είμαστε είκοσι  
επτά ; θέλει δεκατέσσερις. Είμαστε είκοσι έξι; θέλει πάλι δεκατέσσερις. Είμαστε είκοσι πέντε; θέλει  
δεκατρείς. Και θεωρώ ότι κάνετε το αυτονόητο Προεδρεύων. Ευχαριστώ πολύ. “   

Κατόπιν  ο  Προεδρεύων  Σύμβουλος,  κ.  Ουργαντζόγλου  Απόστολος,  ανακοίνωσε  ότι  ξεκινάει  η 
διαδικασία εκλογής. 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 , 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  τον  συνδυασμό  της  μείζονος  μειοψηφίας  και  ο 
υποψήφιος Γραμματέας από τους λοιπούς συνδυασμούς 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  του 
συνδυασμού της πλειοψηφίας να αποσυρθούν  ώστε να εκλέξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας 
να αποσυρθούν  και να εκλέξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα 
μέλη  των   συνδυασμών  της  ελάσσονος  μειοψηφίας  να  αποσυρθούν   και  να  εκλέξουν  τον 
υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατόπιν  ο  Προεδρεύων  ενημέρωσε  ότι  υποψήφιοι  από  τους  συνδυασμούς,  θα  είναι  όσοι 
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων συνδυασμών. 
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. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Δήμαρχος Αλμωπίας ανακοίνωσε ότι εξέλεξαν σαν υποψήφιο 
Πρόεδρο  από  τον  συνδυασμό   της  πλειοψηφίας  τον  κ.  Σωτηριάδη  Συμεών.  Ο  κ.  Πασόης 
Δημήτριος ανακοίνωσε ότι εξέλεξαν σαν υποψήφια Αντιπρόεδρο από τον συνδυασμό της μείζονος 
μειοψηφίας την κα Μπαγκή Αικατερίνη. Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, 
επικεφαλής του συνδυασμού της ελάσσονος μειοψηφίας, “ΑλλάΖΟΥΜΕ την Αλμωπία” ο οποίος 
ανακοίνωσε ότι οι συνδυασμοί της ελάσσονος μειοψηφίας  δεν θα εκλέξουν υποψήφιο Γραμματέα.
 Κατόπιν ο Προεδρεύων ανακοίνωσε στο Σώμα ότι αφού δεν υπάρχει εκλογή Γραμματέα από τους 
συνδυασμούς της ελάσσονος μειοψηφίας  και   ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας εξέλεξε 
Αντιπρόεδρο, ο Γραμματέας προτείνεται από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι η παράταξη της πλειοψηφίας εξέλεξε τον κ. 
Δόντσο  Χρήστο  ως  υποψήφιο  Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Μετά  την  ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ο  προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, 
ήτοι:

Υποψήφιος Πρόεδρος από τον συνδυασμό  της πλειοψηφίας :

ο κ. Σωτηριάδης Συμεών 

Υποψήφια  Αντιπρόεδρος από τον συνδυασμό  της μείζονος μειοψηφίας :

η κα Μπαγκή Αικατερίνη

και  υποψήφιος  Γραμματέας  από  τον  συνδυασμό  της  πλειοψηφίας,  καθώς  δεν 
εκλέχθηκε υποψήφιος Γραμματέας  από τους λοιπούς συνδυασμούς  της ελάσσονος 
μειοψηφίας : 

ο κ.Δόντσος Χρήστος

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, 
έντεκα (11) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Σωτηριάδη Συμεών και δεκαέξι (16) 
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 δεκαπέντε (15) 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.  

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της Γ΄Ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου  καταμετρήθηκαν 
από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. 
Σωτηριάδη Συμεών και δεκαπέντε (15) λευκά. Εφόσον ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκέντρωσε  στην 
τρίτη ψηφοφορία  την   πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο Προεδρεύων 
ανακοίνωσε στο Σώμα ότι : “δεν εκλέγεται Πρόεδρος ο Σωτηριάδης Συμεών και σύμφωνα με τον Νόμο: 
“αν και  στην δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί  εκλογή  ή η συνεδρίαση ματαιωθεί  επειδή  δεν  
σχηματίστηκε  απαρτία,  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,”. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρώτος σε ψήφους σύμβουλος είναι ο ομιλών, ο οποίος 
εκλέγεται και Πρόεδρος.”  

Ακολούθως, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για  Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά 
την αποσφράγιση  των  φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δεκαπέντε  (15) 
σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Αντιπρόεδρο κα Μπαγκή Αικατερίνη, έντεκα (11) λευκά  και ένα 
(1) άκυρο ψηφοδέλτιο. Εφόσον η υποψήφια Αντιπρόεδρος  συγκέντρωσε την  απόλυτη πλειοψηφία 
των  μελών  του Δημοτικού  Συμβουλίου,   ο  Προεδρεύων  ανακοίνωσε  ότι  εκλέγεται  Αντιπρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου η κα Μπαγκή Αικατερίνη. 
Μετά την ανάδειξη Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησε 
από την συνεδρίαση και με παρουσία πλέον είκοσι έξι  (26 ) μελών,  ο Προεδρεύων του Δημοτικού 
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Συμβουλίου κάλεσε  τα  μέλη να ψηφίσουν για  την  εκλογή Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου με 
υποψήφιο τον κ. Δόντσο Χρήστο.       
 
Μετά  την  αποσφράγιση  των  φακέλων   για  την  εκλογή  Γραμματέα    καταμετρήθηκαν  από  τον 
προεδρεύοντα Σύμβουλο, εικοσιδύο   (22) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα, κ. Δόντσο 
Χρήστο και  τέσσερα  (4) λευκά. Εφόσον ο  υποψήφιος  Γραμματέας   συγκέντρωσε  την   απόλυτη 
πλειοψηφία  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,   ο  Προεδρεύων,  ανακοίνωσε  ότι  εκλέγεται 
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Δόντος Χρήστος. 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν 
για δυόμιση έτη :

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

η κα Μπαγκή Αικατερίνη

                   Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 

ο κ. Δόντσος Χρήστος

 
• 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  58/2017
 ..............................................................................................................................… 

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

Αριδαία   12 Μαρτίου 2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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