ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 1/2009
Περίληψη
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Σήμερα 4 Ιανουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και
ώρα 11:00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 30-12-2008 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με τα άρθρα 92, 95 & 104 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2009
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.

Ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχαήλ Σουμελίδης
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέθεσε τα καθήκοντα της ειδικής
γραμματέας του συμβουλίου στην υπάλληλο του Δήμου Ελένη Τσίλη και ευχήθηκε
το 2009 να είναι καλή και δημιουργική χρονιά για όλους τους δημ. συμβούλους, τους
δημότες αλλά για τον Δήμο, έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο και στους επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων για σύντομο χαιρετισμό.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος είναι καταχωρημένη στο βιβλίο
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και στην παρούσα απόφαση.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος εισηγούμενος
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-12-2008
εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του N. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) στον
πρώτο και στον τρίτο χρόνο της Δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του
Ιανουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του
συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες
ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το
συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα του. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας προτείνονται από
τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και ο Αντιπρόεδρος από το σύνολο της μειοψηφίας.
Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του
συμβουλίου σ’ έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου.
Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ακολουθείται η
ακόλουθη διαδικασία:
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο
πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τους υποψηφίους για τα
αξιώματα του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιοι
για τα αξιώματα αυτά εκλέγονται όποιοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. 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 των παρόντων του πλειοψηφήσαντος 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση
διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για
το αξίωμα του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο υποψήφιος για το
αξίωμα αυτό αναδεικνύεται από το σύνολο της μειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και
με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του Προέδρου και του
Γραμματέα.
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, αυτός
υποδεικνύεται από την πλειοψηφία.
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για

την ανάδειξη του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του οργάνου. Για
να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται
δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία
κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας μεγαλύτερης ή τουλάχιστον ίσης με το
ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Προεδρεύων: Σύμφωνα με το δημοτικό κώδικα η εκλογή του Προεδρείου του
Δ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Θα προηγηθεί η ανάδειξη των υποψηφίων για το αξίωμα
του Προέδρου και Γραμματέα από το σύνολο των παρόντων μελών της πλειοψηφίας
και η ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου από το σύνολο των
παρόντων μελών της μειοψηφίας και κατόπιν θ’ ακολουθήσει η εκλογή των
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ. από το σύνολο των παρόντων
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή ο Δημοτικός Κώδικας δεν ορίζει
συγκεκριμένο τρόπο για την φάση ανάδειξης των υποψηφίων από την πλειοψηφία και
τη μειοψηφία, παρακαλούμε να δηλώσουν οι συνδυασμοί αν επιθυμούν οι
ψηφοφορίες αυτές να είναι φανερές ή μυστικές.
Δάσκαλος: Επιθυμούμε η ψηφοφορία να είναι φανερή.
Σκουμπόπουλος: Επιθυμούμε η ψηφοφορία να είναι φανερή.
Ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος κάλεσε χωριστά τους συμβούλους της
παράταξης της πλειοψηφίας να εκλέξουν υποψηφίους για τα αξιώματα του προέδρου
και του γραμματέα.
Για την ανάδειξη υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου η δήμαρχος
πρότεινε τον σύμβουλο Π. Τσαπαρόπουλο.
Υπέρ του υποψηφίου Π. Τσαπαρόπουλου ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά του υποψηφίου Π. Τσαπαρόπουλου ψήφισε ο σύμβουλος Α.
Δελαβερίδης.
Προεδρεύων: Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου αναδεικνύεται κατά
πλειοψηφία από την παράταξη της πλειοψηφίας ο σύμβουλος κ. Π. Τσαπαρόπουλος
αφού επί των παρόντων 16 μελών της συγκέντρωσε 15 θετικές ψήφους.
Ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος, αμέσως μετά την ανάδειξη
υποψηφίου για το αξίωμα του προέδρου, ζήτησε από την παράταξη της πλειοψηφίας
να εκλέξει με χωριστή ψηφοφορία τον υποψήφιό της για το αξίωμα του Γραμματέα.
Για την ανάδειξη υποψηφίου για το αξίωμα του Γραμματέα η δήμαρχος
πρότεινε τον σύμβουλο Α. Παπαστεργίου.
Υπέρ του κ. Α. Παπαστεργίου ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, , Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Προεδρεύων: Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα αναδεικνύεται κατά
πλειοψηφία από την παράταξη της πλειοψηφίας ο σύμβουλος κ. Α. Παπαστεργίου
αφού επί των παρόντων 16 μελών της συγκέντρωσε 15 θετικές ψήφους.

Ο προεδρεύων πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος, μετά την ανάδειξη
υποψηφίων για τα αξιώματα του προέδρου και του γραμματέα του Δ.Σ. από την
παράταξη της πλειοψηφίας, ζήτησε από το σύνολο της μειοψηφίας να εκλέξει με
χωριστή ψηφοφορία τον υποψήφιό της για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.
Για την ανάδειξη υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου ο επικεφαλής
της παράταξης της μειοψηφία σύμβουλος Χ. Σκουμπόπουλος πρότεινε τον σύμβουλο
Β. Γιαννουλάκη.
Ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης απείχε κατά δήλωσή του από τη διαδικασία
ανάδειξης υποψηφίου Αντιπροέδρου από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας.
Προεδρεύων: Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες; Όχι. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ του
κ. Β. Γιαννουλάκη;
Υπέρ του υποψηφίου Β. Γιαννουλάκη ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης απείχε από την ψηφοφορία.
Προεδρεύων: Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου αναδεικνύεται
ομόφωνα από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας ο σύμβουλος κ. Β.
Γιαννουλάκης αφού επί των παρόντων 8 μελών της συγκέντρωσε 8 θετικές ψήφους.
Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος κάλεσε το συμβούλιο να
εκλέξει μεταξύ του συνόλου των παρόντων μελών του και με φανερή ψηφοφορία, τον
πρόεδρό του.
Προεδρεύων: Μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου, που
αναδείχθηκε κατά πλειοψηφία από την παράταξη της πλειοψηφίας, είναι ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος. Ποιοι συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά του υποψηφίου Π. Τσαπαρόπουλου ψήφισε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν 9 σύμβουλοι:
Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος κάλεσε το συμβούλιο να
εκλέξει μεταξύ του συνόλου των παρόντων μελών του και με φανερή ψηφοφορία, τον
αντιπρόεδρό του.
Προεδρεύων: Μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του αντιπροέδρου που
αναδείχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας είναι ο κ. Β.
Γιαννουλάκης. Ποιοι συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 21 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ.
Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β.
Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Κατά του υποψηφίου κ. Β. Γιαννουλάκη ψήφισε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν 3 σύμβουλοι:
Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος κάλεσε το συμβούλιο να
εκλέξει μεταξύ του συνόλου των παρόντων μελών του και με φανερή ψηφοφορία, τον
γραμματέα του.
Προεδρεύων: Μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του γραμματέα που
αναδείχθηκε κατά πλειοψηφία από την παράταξη της πλειοψηφίας είναι ο κ. Α.
Παπαστεργίου. Ποιοι συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου,
Γ. Κάκαρης.
Κατά του κ. Α. Παπαστεργίου ψήφισε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν 8 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-1-2007 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών μεταξύ του συνόλου των παρόντων μελών του
πλειοψηφήσαντα συνδυασμού για την ανάδειξη υποψηφίων για τα αξιώματα του
Προέδρου και του Γραμματέα του Δ.Σ., αντίστοιχα.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μεταξύ του συνόλου των παρόντων μελών των
μειοψηφησάντων συνδυασμών για την ανάδειξη υποψηφίου για το αξίωμα του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
4.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών μεταξύ του συνόλου των παρόντων μελών του
για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ., αντίστοιχα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του N. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές της αριθ.
52/67753/8-12-06 εγκυκλίου του Υπ Εσωτερικών.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εκλέγει για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
τον δημοτικό σύμβουλο από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό κ. Πέτρο
Τσαπαρόπουλο.
Β) Εκλέγει για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας τον δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.
Βασίλειο Γιαννουλάκη.
Γ) Εκλέγει για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
τον δημοτικό σύμβουλο από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό κ. Αστέριο
Παπαστεργίου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 1 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.
Ι.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5/1/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

