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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών για τις εθνικές – βουλευτικές εκλογές έτους 2015 (2η αναµόρφωση).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 12η του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 176/8-1-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κεσόγλου Παύλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου 
Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ. θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα  
της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 
όπως είναι γνωστό στις 25 Ιανουαρίου 2015 θα διεξαχθούν στη χώρα µας οι Εθνικές Εκλογές.  

 
Στα πλαίσια άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του δήµου µας, θεωρούµε ότι είναι 

υποχρέωσή µας να συµβάλει και ο ∆ήµος µας στο ελάχιστο στις δαπάνες διατροφής για την 
ηµέρα αυτή των µελών των Εφορευτικών Επιτροπών που θα βρίσκονται στα 59 εκλογικά 
τµήµατα του ∆ήµου µας, οι οποίοι είναι άµισθοι, καθώς και για τους δικαστικούς 
εκπροσώπους και τους γραµµατείς, για λόγους ίσης µεταχείρισης και ευγενείας, οι οποίοι 
συνολικά θα ανέρχονται σε περίπου 300 άτοµα.  
 
Όλοι οι ανωτέρω, ως θεσµικοί φορείς που έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο της ευθύνης της 
οµαλής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, θα απασχοληθούν στα 59 εκλογικά τµήµατα 
του ∆ήµου µας κατά την ηµέρα των εκλογών, για χρονικό διάστηµα ίσως και µεγαλύτερο των 
εικοσιτεσσάρων ωρών, χωρίς να δύνανται θεσµικά να αποχωρήσουν από τα τµήµατα. (βλ. 
και Εγκύκλιος  του ΥΠΕΣ µε αριθµό 4/10-1-2015 µε την οποία ως ισχύουσα νοµοθεσία της 
διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το ισχύον Π∆ 26/2012, σύµφωνα µε το οποίο: «Η 
ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00»…«η εφορευτική επιτροπή, στο 
πλαίσιο των καθηκόντων της και πριν από την αποχώρησή της από το εκλογικό κατάστηµα, 



[2] 
 

παραδίδει στο δήµαρχο την κάλπη, αφού προηγουµένως τοποθετήσει µέσα σε αυτήν, τα 
πλεονάζοντα εκλογικά είδη (άρθρο 93 παρ.3του π.δ.26/2012)». 
 
Προτείνεται η ακόλουθη µεταφορά πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού     στον κάτωθι κωδικό, για την αντιµετώπιση της έκτακτης αυτής ανάγκης: 

1. Μεταφορά ποσού 5.000,00€ νεοδηµιουργούµενο στον Κ.Α. 00.6495.02 µε τίτλο 
«δαπάνες για τις εθνικές εκλογές Ιανουαρίου 2015» επειδή δεν προβλέφθηκε στον 
προϋπολογισµό έτους 2015. 

 
     Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων 
του δήµου.  

                                                                     
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου                                                               
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                Οµόφωνα 
            
Α). Εγκρίνει την µεταφορά ποσού 5.000,00€ στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 00.6495.02 µε τίτλο 
«δαπάνες για τις εθνικές εκλογές Ιανουαρίου 2015» επειδή δεν προβλέφθηκε στον προϋπολογισµό 
έτους 2015. 
 

     Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών 
εσόδων του δήµου.  
 

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 016/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  14 - 1 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


