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                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
     Του  Πρακτικού  10/ 2019, ειδικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ανατολικής 
Μακεδονίας και  Θράκης την Κυριακή   1  Σεπτεμβρίου  2019. 
                                          ----------------------------------------- 
                                              Αριθ. Απόφασης  103/ 2019 
                                         --------- ---------------------------------        
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης. 
 
 
   Στην Κομοτηνή σήμερα την 1η  Σεπτεμβρίου 2019  ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, συνήλθαν τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της  26ης Μαΐου /2ας Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ’ 
αριθμ. 30 /2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,  κατόπιν της υπ’ αριθμ 4097/ 
26-8-2014 προσκλήσεως του κ. Δημητρίου Πέτροβιτς, ως  πλειοψηφήσαντος συμβούλου του 
επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και σύμφωνα με τα  
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 165 Ν. 3852/2010. 
   Καθήκοντα προεδρεύοντος ασκεί ο κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς . 
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
     Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.  Χρήστος  Μέτιος. 
      
                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Σ 
 

1.  Τσαλικίδης  Νικόλαος                               24. Μωυσιάδης  Αριστείδης                           
2.  Παπαδόπουλος  Γεώργιος                           25. Ταπατζάς Εμμανουήλ   
3.  Γαλάνης Βασίλειος                                        26. Πατακάκης  Ανάργυρος 
4.  Ευφραιμίδης Νικόλαος                                27. Ιμάμογλου Τζιχάν 
5.  Τσώνης Αθανάσιος                                       28. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά 
6.  Παπαεμμανουήλ  Γρηγόριος                      29. Βουρβουκέλης Οδυσσέας   
7.  Κουρτίδης  Κωνσταντίνος                           30. Πολυμέρου  Μαρία 
8.  Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά                  31. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος 
9.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος                         32. Χατζηπέμου Χρήστος 
10.  Παπαθεοδώρου Χρήστος                           33. Μαχμούτ Σερκάν 
11.  Ιμπράμ  Αχμέτ                                               34. Κουράκ Ριτβάν 
12.  Βενετίδης Κωνσταντίνος                            35. Αργυρίου Νικόλαος 
13.  Γαλανόπουλος Δημήτριος                          36. Λυμπεράκης Δημήτριος 
14.  Δελησταμάτης Βασίλειος                           37. Σιμιτσής   Κωνσταντίνος 
15.  Πολίτης Αλέξιος                                           38. Γρανάς  Αρχέλαος 
16.  Τοψίδης Χριστόδουλος                              39. Ζιμπίδης Γεώργιος   
17.  Μαρκόπουλος  Θεόδωρος                        40. Ζαμπουνίδης Ιωάννης 
18.  Γάκης  Χρήστος                                            41. Δόντσος Δημήτριος 
19.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                            42. Παπατολίδης Δημήτρης   
20.  Βαβίας Σταύρος                                           43. Στεφανίδης Ιωάννης 
21.  Αμοιρίδης Μιχαήλ                                    44. Νικολαϊδης Ελευθέριος 
22.  Βουλγαρίδης  Νικόλαος        45. Βέργας  Γεώργιος   
23.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος                      46. Καραγιώργης  Ανδρέας 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ: 
                          
                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 
       1.    Ναλμπάντης  Κωνσταντίνος                       2.   Περεντίδης Θεόδωρος       
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      Oι κ. κ. Χατζηγκενέ  Ιρφάν και  Συμεωνίδης Θεόδωρος, Περιφερειακοί  Σύμβουλοι δεν 
παρέστησαν στην ορκωμοσία, επικαλούμενοι   λόγους   αντικειμενικής αδυναμίας. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 49 μελών ήταν παρόντα τα  47 μέλη, ο Προεδρεύων  
Σύμβουλος κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς , αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην κα Ελένη 
Κατσικούδη, υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  ,ενημέρωσε τους 
συμβούλους ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι  καταρχήν   η εκλογή προεδρείου, και ειδικότερα  η 
εκλογή προέδρου   ο οποίος θα προέρχεται από την παράταξη που περιφερειάρχη, αντιπροέδρου ο 
οποίος θα προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, 
αλλά δεν ανέδειξε τον περιφερειάρχη  και γραμματέα, ο οποίος προέρχεται από την Τρίτη σε 
εκλογική δύναμη παράταξη. Η εκλογή του προεδρείου  θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 165 του ν.3852/2010 όπως ισχύει. 
Συγκεκριμένα , σε πρώτη φάση συνέρχονται χωριστά οι τρεις (3) παρατάξεις που έχουν δικαίωμα  
να υποδείξουν υποψήφιο για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου. Οι σύμβουλοι της καθεμίας 
από τις τρεις παρατάξεις εκλέγουν μεταξύ τους των μελών τους με μυστική ψηφοφορία και με 
απόλυτη πλειοψηφία έναν υποψήφιο από αυτούς που θα  εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το 
συγκεκριμένο αξίωμα. Αν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν 
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, 
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη 
ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος. Αν για οποιαδήποτε 
από τις θέσεις του προεδρείου δεν υπάρχει υποψηφιότητα από την αντίστοιχη παράταξη, τότε 
καλείτε, το σύνολο του σώματος και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ του συνόλου των 
περιφερειακών συμβουλών τον υποψήφιο που ελλείπει. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η ίδια 
με την εκλογή υποψηφίου προέδρου.   
Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώματα του 
προεδρείου, το περιφερειακό συμβούλιο επικυρώνει με ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για 
κάθε αξίωμα. Εάν κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για την επικύρωση της 
εκλογής, υποβληθεί διαφορετική πρόταση υποψηφιότητας για κάποιο από τα αξιώματα από την 
παράταξη που έχει δικαίωμα να υποδείξει τον υποψήφιο, διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την 
επιλογή μεταξύ του αρχικά αναδειχθέντος υποψηφίου και του νέου προτεινόμενου. Εάν κατά την 
ψηφοφορία καμία από τις διαφορετικές προτάσεις δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 2/3 του 
συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, τότε ο υποψήφιος που έχει 
υποδειχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι εκλέχθηκε και η εκλογή του επικυρώνεται από το 
περιφερειακό συμβούλιο.  
Μετά την ενημέρωση των συμβούλων σχετικά με τη διαδικασία, ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε 
πρώτα όλους τους συμβούλους της παράταξης του περιφερειάρχη να συνέλθουν ξεχωριστά και να 
εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον υποψήφιο πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Στη 
συνέχεια κάλεσε τους συμβούλους της παράταξης που έχει δικαίωμα να εκλέξει με μυστική 
ψηφοφορία τον υποψήφιο αντιπρόεδρο και τελευταία κάλεσε την τρίτη σε εκλογική δύναμη 
παράταξη για να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία τον υποψήφιο γραμματέα του περιφερειακού 
Συμβουλίου. 
 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Προεδρεύων κ. Δημήτριος Πέτροβιτς ανακοίνωσε τις 
υποψηφιότητες για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.: 
1.Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου από την παράταξη «ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 
του περιφερειάρχη εκλέχθηκε ο κ. Παπαθεοδώρου  Χρήστος ,  με 16 ψήφους. 
2.Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε από την παράταξη «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ » που αναδείχθηκε, δεύτερη σε εκλογική δύναμη, ο  κ. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος,  με 15 
ψήφους. 
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3.Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα εκλέχθηκε από την τρίτη σε εκλογική δύναμη 
παράταξη"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ" ο κ. Λυμπεράκης Δημήτριος, με 6 ψήφους. 

 
  Στη συνέχεια, ελλείψει άλλης υποψηφιότητας, το περιφερειακό συμβούλιο επικύρωσε με 
ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου που έχει υποδειχθεί για κάθε αξίωμα.  
   Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την ομόφωνη επικύρωση 
από το περιφερειακό συμβούλιο, η σύνθεση του Προεδρείου για το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021, έχει ως 
ακολούθως: 

 Πρόεδρος ο  κ. Παπαθεοδώρου  Χρήστος  
 Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος   
 Γραμματέας ο κ. Λυμπεράκης Δημήτριος 

 
    Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                     
 
 
   Δημήτριος   Πέτροβιτς                                                                                               
 
                                          


