
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13 - 1/09/2019  της Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου. 

 

ΘΕΜΑ:3ο    ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2019   

Αριθμός 

Απόφασης 

111/2019  

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

 

  Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1   Σεπτέμβριου   

του έτους 2019  ημέρα της εβδομάδας Κυριακή   και ώρα 11:30 συνήλθε σε 

Ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την 

υπ’ αριθ. 7742-26/08/2019 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του 

συνδυασμού του δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 

(27) μελών παρευρίσκονταν οι είκοσι πέντε (25)  ήτοι: 

 

Παρόντα Μέλη      

1. Δαρούσης Δημήτριος  

2. Δημούτσης  Αθανάσιος    

3. Δουκαλέτσης  Γεώργιος    

4. Κοτζά Γιουσούφ   

5. Πιτιακούδης  Μιχαήλ    

6. Καχρεμάν Μεχμέτ  

7. Τσιαμίτας  Θεόδωρος  

8. Παπατσιλέκας Θωμάς  

9. Καμέρ  Τζεμίλ    

10. Γκαϊδατζής Νικόλαος    

11. Πουλιλιός Ευάγγελος.   

12. Καλιούνης Ιωάννης  

13. Καραγιάννης Χρήστος  

14. Πατέλης Απόστολος  

15. Κουφάκη Σοφία   

16. Δαβής Απόστολος  

17. Γκουστούδης Νικόλαος  

18. Σκαρκάλας Παναγιώτης   

19. Μιδάλκος Παναγιώτης  

20. Ματθαιουδάκης Γεώργιος    

21. Χαριτούδης  Αθανάσιος    

22. Γκαπιτσάκης Ιωάννης    

23. Σαληογλού Αλή    

24. Τασμαλής Σαράντης    

25. Αρβανίτης  Απόστολος         

Απόντα Μέλη 

1. Τσιακίρης Σταμάτιος   

2. Παρασκευάς Παρασκευάς  

 

 

ΑΔΑ: ΩΨΘ4Ω15-ΑΣΞ



 

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων     

  Κανείς 

 

   Ο κ.Πουλιλιός Ευάγγελος αποχώρησε μετά την εκλογή του Προεδρείου 

Δημοτικού Συμβουλίου και πριν την εκλογή των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

      Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος κ. Δημούτσης Αθανάσιος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα 

στον δημοτικό υπάλληλο κ. Τσιροπούλα Δημήτριο, κάλεσε το Συμβούλιο να 

προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 

του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας 

δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1 9.2019 έως 6.11.2021. 

 

    Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, 

ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών 

προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 

   Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της 7μελούς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

ένα (1) μέλος προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο 

Δήμαρχος.  

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του 

ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 

 

η Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΟΧΗ» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα 

μέλη  

η Παράταξη «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη  

 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές 

παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την 

πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

     Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους 

δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που 

επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

     Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-

ΣΥΝΟΧΗ έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.Γκαϊδατζής Νικόλαος, κ.Καμέρ 

Τζεμίλ, κ.Κοτζά Γιουσούφ και κ.Πιτιακούδης Μιχαήλ. 

    Από την παράταξη του συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»  έθεσαν υποψηφιότητα για 

εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τέσσερις (4) σύμβουλοι και 

ονομαστικά οι κ.Χαριτούδης Αθανάσιος, κ.Κουφάκη Σοφία, κ.Ματθαίουδάκης 

Γεώργιος και κ.Σαλήογλου Αλή . 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων(4) τακτικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

    Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό 

αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία 

σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω 

δεν λήφθηκαν υπόψη. 

 Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα 

ακόλουθα: 

Από την Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΟΧΗ» 

ο υποψήφιος κ.Γκαϊδατζής Νικόλαος έλαβε δέκα τρείς (13)ψήφους, 

ο υποψήφιος κ.Καμέρ Τζεμίλ έλαβε δέκα τρείς (13)ψήφους, 

ο υποψήφιος κ.Κοτζά Γιουσούφ έλαβε οχτώ (8) ψήφους και 

ο υποψήφιος κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ  έλαβε οχτώ (8) ψήφους 
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     Συνεπώς τις δύο ( 2 )  έδρες της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, 

οι: 

1. κ.Γκαϊδατζής Νικόλαος (Τακτικό μέλος)   

2. κ.Καμέρ Τζεμίλ (Τακτικό μέλος)   

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως 

ακολούθως: 

1. κ.Κοτζά Γιουσούφ (Αναπληρωματικό μέλος) 

2. κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ (Αναπληρωματικό μέλος) 

 

Από την Παράταξη  «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» 

Ο υποψήφιος κ.Χαριτούδης Αθανάσιος έλαβε δέκα ( 10 ) ψήφους,  

η υποψήφια κ.Κουφάκη έλαβε δέκα ( 10 ) ψήφους, 

ο υποψήφιος κ.Ματθαιουδάκης Γεώργιος έλαβε πέντε ( 5) ψήφους και 

ο υποψήφιος κ.Σαλήογλου Αλή έλαβε πέντε ( 5) ψήφους  

  Συνεπώς τις δύο ( 2 )   έδρες της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, 

καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, 

οι: 

1.κ.Χαριτούδης Αθανάσιος (Τακτικό μέλος)   

2.κ.Κουφάκη Σοφία (Τακτικό μέλος)   

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών 

προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (2)υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως 

ακολούθως; 

1.κ.Ματθαιουδάκης Γεώργιος (Αναπληρωματικό μέλος) 

2. κ.Σαλήογλου Αλή (Αναπληρωματικό μέλος) 

 

      Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα 

των εκλεγέντων μελών της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 

έως 6.11.2021, ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη:  

 

1. κ.Γκαϊδατζής Νικόλαος,  

2. κ.Καμέρ Τζεμίλ,  

3. κ.Χαριτούδης Αθανάσιος,  

4. κ.Κουφάκη Σοφία. 

 

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:  

 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΟΧΗ» 

1. κ.Κοτζά Γιουσούφ,  

2. κ.Πιτιακούδης Μιχαήλ.  

 

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» 

1. κ.Ματθαιουδάκης Γεώργιος,  

2. κ.Σαλήογλου Αλή 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2019. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Δημούτσης Αθανάσιος 
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