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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το 22o πρακτικό της 01-09-2019 ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. 

 
Απόφαση αριθµ.  180/2019                                     
 
ΘΕΜΑ: «Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου» 
 
      Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 01 του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2019, ηµέρα Κυριακή και ώρα 
11.00 π.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε ειδική  συνεδρίαση, η οποία συγκλήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 8471 πρόσκληση του Συµβούλου του Συνδυασµού του ∆ηµάρχου που έχει εκλεγεί µε τις 
περισσότερες ψήφους κ. Τσιµπανλιώτη Ευάγγελου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, η οποία επιδόθηκε 
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του ν. 4555/2018. 
       Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύων στη 
συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενο  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο , πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι 
σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν παρόντα τα 26 µέλη και ονοµαστικά οι: 
  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
1. Μπιλιακάκης Παρασκευάς                            
2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος   
3. Θεοδοσίου Στυλιανή 
4. Γιαγτζίδης Παναγιώτης 
5. Γεωργιάδης Λεωνίδας 
6. ∆ελήµπαλτα Βασιλική 
7. Τοκαµάνης Χρήστος 
8. Κυπαρισσούδης Πασχάλης 
9.Τσολακίδης Παρασκευάς 
10.Σιαλάκης Αθανάσιος 
11.Τσιλίκας Σίµος 
12.Χατζηανδρέου Παναγιώτης 
13.Μανάκα Μαρία 
14.Αραµπατζή Λεονιά 
15.Τολίδης Νικόλαος 
16.∆ουλάκη Χρυσωάννα 
17.Πατσουρίδης Παρασκευάς 
18.Αδαµάκης Πασχάλης 
19.Σταµπολίδου Βασιλική 
20.Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος 
21.Ζαφειροπούλου Χρυσή 
22.Τζιβάρας Γεώργιος 

  23.∆ηµητρίου Κωνσταντίνος 
  24.Γατίδης Αθανάσιος 
  25.Σίµογλου Αθανάσιος 
  26.Σκίνδρης Θεόδωρος 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
  1.Σαρσάκης Ιωάννης 
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Ο Προεδρεύων Σύµβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στην ∆ιευθύντρια 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών κ. ∆ούλιογλου Βικτωρία, κάλεσε το συµβούλιο να προβεί στην εκλογή 
των τακτικών µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πρώτη θητεία της 
τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 8.9.2019 έως 6.11.2021, στην 
ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 
3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του ν. 4555/2018. 
    Ειδικότερα ο πρόεδρος προτείνεται από την παράταξη του εκλεγέντος δηµάρχου, ο αντιπρόεδρος 
από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναµη ή πρώτη αλλά δεν κατάφερε να 
εκλέξει δήµαρχο και ο γραµµατέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναµη.  
Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους συµβούλους της δηµοτικής παράταξης του εκλεγµένου ∆ηµάρχου 
να αποσυρθούν (προς το δεξιό µέρος της αίθουσας) ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του 
δηµοτικού συµβουλίου. Ταυτόχρονα κάλεσε τα µέλη της παράταξης που αναδείχθηκε σε δεύτερη 
εκλογική δύναµη ή πρώτη αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει δήµαρχο, να αποσυρθούν (προς το 
αριστερό µέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του δηµοτικού 
συµβουλίου. Τέλος κάλεσε τα µέλη της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναµη να 
αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραµµατέα του δηµοτικού 
συµβουλίου. 
   Όπως ενηµέρωσε ο προεδρεύων σύµβουλος, «Προτεινόµενοι για την κάλυψη των θέσεων του 
προεδρείου από τις παρατάξεις είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών των αντίστοιχων παρατάξεων, κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας. Εάν κανείς από τους 
ενδιαφεροµένους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. 
Εάν και κατά την 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 υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών της παράταξης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας θα 
διενεργηθεί κλήρωση» 
   Οι σύµβουλοι από την παράταξη «Απ΄την αρχή» του εκλεγέντος ∆ηµάρχου και από την παράταξη 
«∆ύναµη ∆ηµιουργίας» του κ. Τοκαµάνη Χρήστου, ακολούθησαν τη διαδικασία που αναλύθηκε. 
   Ο επικεφαλής όµως της παράταξης «∆έσµευση Ανάπτυξης» κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς δήλωσε 
ότι από την παράταξή τους δεν θα αναδειχθεί υποψήφιος για την θέση του γραµµατέα του 
δηµοτικού συµβουλίου.  
   Στην περίπτωση αυτή ο προεδρεύων ενηµέρωσε το σώµα ότι σύµφωνα µε το συνηµµένο 
παράρτηµα της αριθ. 59646/Εγκ. 87/20-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα την 
παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 
4555/2018 «Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω θέσεις δεν υπάρξει υποψηφιότητα 
προερχόµενη από την αντίστοιχη παράταξη, τότε καλείται το σύνολο του σώµατος, προκειµένου να 
εκλέξει µεταξύ του συνόλου των δηµοτικών συµβούλων τον προτεινόµενο για το αξίωµα για το 
οποίο ελλείπει υποψήφιος, µε την διαδικασία της περίπτωσης α΄. 
   Κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω διεξήχθηκε µυστική ψηφοφορία µεταξύ του συνόλου των µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ανάδειξη του υποψηφίου γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
και αναδείχθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γατίδης Αθανάσιος, ο οποίος επί συνόλου 26 
ψηφισάντων έλαβε 25 ψήφους και 1 ψήφο έλαβε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπιλιακάκης 
Παρασκευάς.  
   Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας από τους συµβούλους των παρατάξεων «Απ΄την 
αρχή» , «∆ύναµη ∆ηµιουργίας» και της µυστικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του υποψηφίου 
γραµµατέα, ο προεδρεύων ανακοινώνει τα ονόµατα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν και 
συγκεκριµένα: 
α. υποψήφιος πρόεδρος ο κ. Γεωργιάδης Λεωνίδας 
β. υποψήφιος αντιπρόεδρος ο κ. Τολίδης Νικόλαος 
γ. υποψήφιος γραµµατέας ο κ. Γατίδης Αθανάσιος 
   Ο προεδρεύων σύµβουλος, ενηµερώνει , στη συνέχεια ότι αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
εκλογής του προτεινοµένου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώµατα του προεδρείου του 
συµβουλίου, το τελευταίο καλείται να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για 
κάθε αξίωµα και για το λόγο αυτό καλεί τα µέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν 
διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα γνωστοποιεί ότι η εκλογή των προτεινοµένων υποψηφίων για 
κάθε αξίωµα επικυρώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή 
εάν καµία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά την µυστική ψηφοφορία 
που διεξάγεται και στην οποία µετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να 
συγκεντρώσει τα δύο τρίτα 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.  
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   Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία διαφορετική πρόταση για τις 
παραπάνω θέσεις, µετά το πέρας της διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ότι 
εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία 1-9-2019 – 6-11-2021   
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γεωργιάδης Λεωνίδας 

Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Τολίδης Νικόλαος 

Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γατίδης Αθανάσιος 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 1.40 µ.µ.  
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 180/2019 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής: 
            Η Προεδρεύουσα                  Ο ∆ήµαρχος                  Τα   Μέλη  
                        Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν             υ π ο γ ρ α φ έ ς  
 
Σωστό απόσπασµα 
∆ιδυµότειχο 02 – 09 – 2019 
  Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ 
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