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Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου o νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το 

Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για τη διετία 2013- 2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Χοϊδη Γεωργίου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, πως υπήρχε 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και 

ονομαστικά οι: 

 Π   Α   Ρ   Ο   Ν   Τ    Ε   Σ 

  1.Ανδρεάδης Ευστάθιος                                              2.Πεντερίδης Αλέξιος 

  3.Σουρουτζίδης Στυλιανός                                          4.Ιγνατιάδου Αικατερίνη                                                            

  5.Θεοδωρίδης Ιωάννης                                               6.Καραγιάννης Μιχαήλ  

  7.Κωστόπουλος Κων/νος                                           8. Μηνάς Στυλιανός 

  9.Καρασαββίδης Λάζαρος                                        10.Καλώση Αικατερίνη                                              

11.Παπαδοπούλου Μαρία.                                          12.Σεμερτσίδης Θεοφάνης   

13 Παπαδόπουλος Θωμάς.                                         14.Πολυχρονιάδης Δημήτριος                                                       

15.Κερμανίδης Κων/νος                                             16.Κελεσίδης Χρήστος  .                                                

17.Τζαμτζής Ιορδάνης                                                18.Βασιλείου Φώτιος                                             

19.Μίμης Δημήτριος                                                   20.Κρητίδου Ευφροσύνη 

21.Καρακελίδης Δαμιανός                                          22. Αλατζάς Σάββας 

23.Καρρά Γεωργία   

  

Α   Π   Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 

 

1.Ξανθόπουλος Χρήστος                                                    2. Αλεξανδρίδου Ραχήλ   

3.Καλαϊτζόγλου Νικόλαος                                                  4.Αλεξανδρίδης Παύλος  

 

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει  απαρτία, ο  πρόεδρος, κάνει την έναρξη της συνεδρίασης 

αναθέτοντας συγχρόνως τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου στον 

τακτικό υπάλληλο του Δήμου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Κυριάκο Παπαδόπουλο και το 

συμβούλιο εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά  6 τακτικά μέλη εκ των οποίων  2 θα προέρχονται 

από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης  5 

αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων  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 

δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη με τον τρόπο 

που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). 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 φανερή ψηφοφορία 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,  με ψήφους 7, συγκεντρώνοντας την απόλυτη 

πλειοψηφία γιατί το σύνολο της μειοψηφίας είναι 7 ήτοι:  

α. υποψήφιοι τακτικοί οι  

- κ. Μίμης Δημήτριος 

- κ. Βασιλείου Φώτιος 

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι  

- κ. Τζαμτζής Ιορδάνης 

- κ.  Αλατζάς Σάββας 

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 4 Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής 

- κ. Μηνάς Στυλιανός 

- κ. Σουρουτζίδης Στυλιανός 

- κ. Θεοδωρίδης Ιωάννης 

- κ. Παπαδοπούλου Μαρία 

για αναπληρωματικά μέλη 3 Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής 

- κ. Καρασαββίδης Λάζαρος 

- κ. Πεντερίδης Αλέξιος 

- κ. Κερμανίδης Κων/νος 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των  6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις 

θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε  6  ήτοι  2   της 

μειοψηφίας και   4   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  6  

υποψηφίους και οι  6  συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι 

κ.κ., Μηνάς Στυλιανός, Σουρουτζίδης Στυλιανός, Θεοδωρίδης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Μαρία, 

Μίμης Δημήτριος και Βασιλείου Φώτιος, που πήραν αντίστοιχα από  22, 22, 22, 16, 20 και 20 

ψήφους, οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των  5  αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με 

δεδομένες τις υποψηφιότητες των  2  μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει 

προηγηθεί και  3  μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους  5  

υποψηφίους και οι 5  συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι 

κ.κ. Καρασαββίδης Λάζαρος,  Κερμανίδης Κων/νος, Πεντερίδης Αλέξιος, Τζαμτζής Ιορδάνης και 

Αλατζάς Σάββας, που πήραν αντίστοιχα από 22, 21, 21, 18 και 19 ψήφους. 

  



Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως 

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι  

- κ. Καρασαββίδης Λάζαρος 

- κ. Κερμανίδης Κων/νος 

- κ. Πεντερίδης Αλέξιος 

- κ. Τζαμτζής Ιορδάνης 

- κ.  Αλατζάς Σάββας 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013- 2014 ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη:  

1.Μηνάς Στυλιανός  

2.Σουρουτζίδης Στυλιανός 

3.Θεοδωρίδης Ιωάννης 

4.Παπαδοπούλου Μαρία 

5.Μίμης Δημήτριος 

6.Βασιλείου Φώτιος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1.Καρασαββίδης Λάζαρος 

2.Κερμανίδης Κων/νος 

3.Πεντερίδης Αλέξιος 

4.Τζαμτζής Ιορδάνης 

5.Αλατζάς Σάββας 

 

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 Ελεγκτή Νομιμότητας  ο 

οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται 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. 

 Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 

                       Ο Πρόεδρος  

                             

             

           ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 


