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12ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ  7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014 

                                                ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
«ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΣΚΥΔΡΑΣ». 
Σήμερα Κυριακή  7 Σεπτεμβρίου  2014 και ώρα 11.00΄ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με αριθ.πρωτ: 16140/2-9-2014 του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που 
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους  κατά τις διατάξεις  του άρθρου  64 παρ. 1. του 
Ν.3852/2010 που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς 
συμβούλους και στη Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δημοτικών συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Ανδρεάδης Ευστάθιος (ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 
2.    ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ 
3.    ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
4.    ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
5.    ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6.    ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7.    ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
8.    ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
10. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

14. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16. ΛΑΟΥΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
17. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
18. ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
19. ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
21. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
22. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ) ΔΙΑΜΑΝΤΩ 
23. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 
24. ΚΟΥΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
25. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
26. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
27. ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
  Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη.  

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτική υπάλληλο 

κ Κολοβού Νικολίτσα και κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη 

(1.9.2014- 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν.3852/2010. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των 

οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και 

επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο ( 2) θα προέρχονται 

από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών 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 σ' αυτή  δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και 

δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη, με τον τρόπο που θα επιλέξουν 

(μυστική ή φανερή ψηφοφορία).  
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Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι 

όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 

μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει 

την 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 μελών της μειοψηφίας. 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία 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 ήτοι:  

α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ Αλεξίου Σάββας και Καραγιάννης Μιχαήλ,  και β. 

υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Αλεξανδρίδου Ραχήλ και Κανάκης Εμμανουήλ. 

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 και για όσους 

υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, 

προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 

ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 

Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της 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 Δήμου Σκύδρας τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ 

Γιακαμόζη Μαρία, Κρητίδης Θεμιστοκλής, Μέγας Μιχαήλ και Σπανός Αθανάσιος και 

για αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ 

Παπαδοπούλου Μάγδα, Πολυχρονιάδης Δημήτριος και Σουρουτζίδης Στυλιανός. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των  έξι (6)  τακτικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

ανήλθαν σε  6 ήτοι: δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας. 

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

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

τους έξι (6)  υποψηφίους οι  τέσσερις (4) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ Γιακαμόζη Μαρία με 25 ψήφους, ο Κρητίδης 

Θεμιστοκλής με 24 ψήφους ,ο Μέγας Μιχαήλ με 23 ψήφους και ο Σπανός Αθανάσιος με 

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

Οικονομικής Επιτροπής, απομένουν δε άλλες  2 θέσεις τακτικών μελών για τις οποίες 

ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία για τους εναπομείναντες υποψηφίους. 

Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των δύο (2) εναπομείναντων 

υποψηφίων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν μέχρι τόσους υποψηφίους, όσες και οι 

κενές θέσεις δηλαδή δύο (2). 

Μετά την παραπάνω ψηφοφορία διαπιστώθηκε ότι και οι δύο (2) υποψήφιοι 

συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ειδικότερα οι Δημοτικοί  

Σύμβουλοι  κ Αλεξίου Σάββας με 16 ψήφους  και Καραγιάννης Μιχαήλ με 16 ψήφους, 

όπου και προστίθεται στους εκλεγέντες τακτικούς. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας σύμφωνα 

με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας  , όπως 

ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής δηλαδή πέντε (5). 
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Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από 

τους πέντε (5)  υποψηφίους και οι  πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ. Πολυχρονιάδης Δημήτριος με 22 ψήφους, 

Αλεξανδρίδου Ραχήλ με 21 ψήφους, Σουρουτζίδης Στυλιανός με 21 ψήφους, 

Παπαδοπούλου Μάγδα με 20 ψήφους και  Κανάκης Εμμανουήλ με 15 ψήφους οι οποίοι 

και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά  μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 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.κ 

Πολυχρονιάδης Δημήτριος, Αλεξανδρίδου Ραχήλ, Σουρουτζίδης Στυλιανός, 

Παπαδοπούλου Μάγδα και Κανάκης Εμμανουήλ. 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2014 έως 5.3.2017 

ως εξής: 

Τακτικά Μέλη: 1) Γιακαμόζη Μαρία 2) Κρητίδης Θεμιστοκλής 3) Μέγας Μιχαήλ 4) 
Σπανός Αθανάσιος 5) Αλεξίου Σάββας και 6) Καραγιάννης Μιχαήλ. 

Αναπληρωματικά Μέλη: 1)Πολυχρονιάδης Δημήτριος, 2)Αλεξανδρίδου Ραχήλ, 
3)Σουρουτζίδης Στυλιανός, 4)Παπαδοπούλου Μάγδα και 5)Κανάκης 
Εμμανουήλ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

                   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                               Τα Μέλη 

 

 

  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

 

 
 
 

ΑΔΑ: 69ΚΖΩ12-Ε6Ω


		2014-09-19T10:55:19+0300
	Athens




