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4ο Πρακτικό
της από 05/03/2017 ειδικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης
Στη Σμίνθη σήμερα 05 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
3053/01-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2010,
για την «Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά μελών
παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1. Καρά-Αλή Χαϊριδήν
Χόμκο Ερκάν
2. Πετσενίκ Αδνάν
Μουσά Σεϊντάν
3. Κιούρτ Εμβέρ
Τζουκάλ Μουσταφά
4. Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
Καβάς Κενάν
5. Ραμαδάν Μπαχρή
Χασάν Σαλή Ρετζέπ
6. Γκοβεντάρ Τζεχάτ
Κιοσέ Μετήν
7. Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν
8. Εφέντη Εμπιέ
9. Εμίρ Ορχάν
10. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
11. Αδέμ Χασάν
12. Γιουρούκ Σαλή
13. Μέτσογλου Οντέρ
14. Μπατζάκ Σελαμή
15. Ντελή Χουσείν Ριτβάν
16. Μπουγιουκλού Χουσείν
17. Μούτε Μαμούτ
18. Κιρατζή Χουσείν
19. Χασάν – Σαλήχ Σαμή
20. Ντελή Γιουσούφ
21. Σαλή Ογλού Χασάν
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Καπζά Τζεμήλ .
Ο προεδρεύων Σύμβουλος κ. Καρά-Αλή Χαϊριδήν αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού
γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ Χατζηδημητρίου Σωτήριο, κάλεσε το Συμβούλιο να
προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για
δυόμιση έτη (5.3.2017-31.08.2019), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό,
ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονος παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις
λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
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3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας
να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον
υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της
παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το δεξί μέρος της αίθουσας) και
να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων
των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να
αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων
παρατάξεων. 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 του συνόλου των μελών του
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.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της
πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος
ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Ραμαδάν Μπαχρή, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ Αδέμ Χασάν,
και υποψήφιος Γραμματέας ο κ Εμίρ Ορχάν.
Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του
Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και
τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα
διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου. Μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα
Σύμβουλο, 20 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Ραμαδάν Μπαχρή, που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως, μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα
Σύμβουλο, 20 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Αδέμ Χασάν, που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη
φάση αυτή και πριν την ψηφοφορία για τον υποψήφιο Γραμματέα προσήλθε στη συνεδρίαση
και ο δημ. σύμβουλος κ. Κιοσέ Μετήν με το σύνολο των παρόντων συμβούλων να
διαμορφώνεται στους είκοσι δύο (22). Τέλος, μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων
καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 22 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο
Γραμματέα κ Εμίρ Ορχάν, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι
εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (5.3.2017-31.08.2019)
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ραμαδάν Μπαχρή,
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Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Αδέμ Χασάν,
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Εμίρ Ορχάν.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος,
αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Χατζηδημητρίου
Σωτήριο, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (5.3.2017-31.08.2019), στην ειδική αυτή
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα
προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης 5 αναπληρωματικά
μέλη, εκ των οποίων 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 (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως
αναπληρωματικά μέλη, με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία).
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.
Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας προτείνονται οι :
κ.κ. Μέτσογλου Οντέρ , Ντελή Χουσείν Ριτβάν και Μπουγιουκλού Χουσείν ως υποψήφιοι για τακτικά
μέλη. Ακολουθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας μεταξύ των μελών των παρατάξεων της μειοψηφίας και
μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των υποψηφίων τακτικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής ήτοι:
Μπουγιουκλού Χουσείν : 6 σταυρούς
Ντελή Χουσείν Ριτβάν : 6 σταυρούς
Μέτσογλου Οντέρ
: 2 σταυρούς
Ο πρόεδρος ανακοινώνει την ανάδειξη των δύο (2) υποψηφίων τακτικών μελών Ο.Ε. που
προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και οι οποίοι εκλέχθηκαν με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μειοψηφίας ( οκτώ μέλη) ήτοι :
1. Μπουγιουκλού Χουσείν
2. Ντελή Χουσείν Ριτβάν
Στη συνέχεια από τις παρατάξεις της μειοψηφίας προτείνονται οι :
κ.κ. Μούτε Μαμούτ και Γιουρούκ Σαλή ως υποψήφιοι για αναπληρωματικά μέλη με την ομόφωνοι
ψηφοφορία του συνόλου της μειοψηφίας.
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Ο πρόεδρος ανακοινώνει την ανάδειξη των δύο (2) υποψηφίων αναπληρωματικών μελών Ο.Ε. που
προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και οι οποίοι εκλέχθηκαν με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μειοψηφίας (οκτώ μέλη) ήτοι οι δημ. σύμβουλοι κκ Μούτε
Μαμούτ και Γιουρούκ Σαλή.
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 κκ Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν, Μπουγιουκλού Χουσεΐν από το σύνολο
της μειοψηφίας.
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κκ Γιουρούκ Σαλή, Μούτε Μαμούτ από το σύνολο της
μειοψηφίας. 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 τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ Ιμπραήμκο Ιμπραήμ,
Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ, Κιούρτ Εμβέρ και η κα Εφέντη Εμπιέ και για αναπληρωματικά
μέλη τρείς (3) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ Γκοβεντάρ Τζεχάτ, Μπατζάκ Σελαμή και
Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με
ισάριθμες υποψηφιότητες και σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε 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 και οι έξι (6)
υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι:
1.
Ιμπραήμκο Ιμπραήμ:
15 σταυρούς
2.
Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ:
14 σταυρούς
3.
Κιούρτ Εμβέρ:
18 σταυρούς
4.
Εφέντη Εμπιέ
19 σταυρούς
5.
Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν:
17 σταυρούς
6.
Μπουγιουκλού Χουσεΐν:
15 σταυρούς
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
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.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα 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:
1.
Γκοβεντάρ Τζεχάτ:
16 σταυρούς
2.
Μπατζάκ Σελαμή:
19 σταυρούς
3.
Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν:
19 σταυρούς
4.
Γιουρούκ Σαλή:
17 σταυρούς
5.
Μούτε Μαμούτ:
17 σταυρούς
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 5.3.2017 έως 31.08.2019
ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
2. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
3. Κιούρτ Εμβέρ
4. Εφέντη Εμπιέ
5. Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν
6. Μπουγιουκλού Χουσεΐν
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γκοβεντάρ Τζεχάτ
2. Μπατζάκ Σελαμή
3. Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν
4. Γιουρούκ Σαλή
5. Μούτε Μαμούτ
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την εκλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
α. υποψήφιος τακτικός ο κ Γιουρούκ Σαλή από το σύνολο της μειοψηφίας.
β. υποψήφιος αναπληρωματικός ο κ Μπουγιουκλού Χουσεΐν, από το σύνολο της
μειοψηφίας. Στη φάση αυτή από το σύνολο της μειοψηφίας δεν υπήρξαν άλλοι υποψήφιοι
οπότε και θα συμπληρωθούν από υποψήφιους της πλειοψηφίας. Ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 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 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
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Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πέντε (5) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ Εμίρ Ορχάν, Καρά
Αλή Χαϊρεδίν, Χαφούζ Αχμέτ Χαίρεδίν, Σαλή Ογλού Χασάν και Μπατζάκ Σελαμή και για
αναπληρωματικά μέλη τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ Γκοβεντάρ Τζεχάτ,
Χασάν - Σαλήχ Σαμή, Ιμπραήμκο Ιμπραήμ και Κίρατζη Χουσεΐν.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
με ισάριθμες υποψηφιότητες και σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε μία (1) της μειοψηφίας
και πέντε (5) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι και οι 6
υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι
1.
Εμίρ Ορχάν:
19 σταυρούς
2.
Καρά Αλή Χαϊρεδίν:
17 σταυρούς
3.
Χαφούζ Αχμέτ Χαίρεδίν:
15 σταυρούς
4.
Σαλή Ογλού Χασάν:
14 σταυρούς
5.
Μπατζάκ Σελαμή:
20 σταυρούς
6.
Γιουρούκ Σαλή:
18 σταυρούς
οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των ενός (1) μέλους της μειοψηφίας,
σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τεσσάρων (4) μελών της πλειοψηφίας, όπως
ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι
εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.
Γκοβεντάρ Τζεχάτ:
19 σταυρούς
2.
Χασάν- Σαλήχ Σαμή:
19 σταυρούς
3.
Ιμπραήμκο Ιμπραήμ:
16 σταυρούς
4.
Κίρατζη Χουσεΐν:
21 σταυρούς
5.
Μπουγιουκλού Χουσεΐν:
18 σταυρούς
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των
εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 5.3.2017 έως
31.08.2019 ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Εμίρ Ορχάν,

ΑΔΑ: 6Χ6ΖΩΚΛ-ΝΤΧ

2. Καρά Αλή Χαϊρεδίν,
3. Χαφούζ Αχμέτ Χαίρεδίν,
4. Σαλή Ογλού Χασάν,
5. Μπατζάκ Σελαμή,
6. Γιουρούκ Σαλή
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γκοβεντάρ Τζεχάτ
2. Χασάν - Σαλήχ Σαμή
3. Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
4. Κίρατζη Χουσεΐν
5. Μπουγιουκλού Χουσεΐν
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Με το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις
α) του άρθρου 64 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'),
β) του άρθρο 74 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικυρώνει τα αποτελέσματα για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
καθώς και των αναπληρωματικών αυτών, για το χρονικό διάστημα από 05-03-2017 έως
31-08-2019, σύμφωνα με τα άρθρ. 64 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αναφέρονται
παραπάνω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Γραμματέας Δ.Σ

Ραμαδάν Μπαχρή

Εμίρ Ορχάν

