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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                           Από το πρακτικό της  05- 03 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 066/ 2017 
 
        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Μόνο ως προς την σειρά κατάταξης των 
αναπληρωµατικών µελών της πλειοψηφίας 

 
ΘΕΜΑ: Εκλογή οκτώ (8) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την περίοδο 06.03.2017/31.08.2019.  

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Μαρτίου  έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 11:00π.µ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε ειδική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 4642/21-02-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συµβούλου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά  (27) και απόντες έξι(06)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Σουσλόγλου Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 3 Βαλάνος Νικόλαος 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Εµεινίδης Αναστάσιος  5 Ράπτου Ολγα 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Σµήλιος Ηλίας 
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7  
8 Καρράς Ευστράτιος 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Κεσόγλου Παύλος 10  
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 20  
21 Λαϊνάκου Αφροδίτη 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Αβραµίδης Μωυσής 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Νοτάκης Ιωάννης 26  
27 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 27  
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28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία 

κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο 

∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Μετά την  εκλογή του Προεδρείου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Κουσενίδης Αλέξανδρος  κάλεσε το  Συµβούλιο να 

προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για περίοδο 

06.03.2017/31.08.2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/10. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν οκτώ (8) συνολικά µέλη, εκ των οποίων τα πέντε (5) θα προέρχονται 

από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό και τρία (3) µέλη από το σύνολο των παρατάξεων της µειοψηφίας. 

Επεσήµανε δε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/10 ο Πρόεδρος δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος της 

Οικονοµικής Επιτροπής και κάλεσε τους Συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας  να 

αναδείξουν τους υποψήφιους για την εκλογή των ως τακτικών µελών καθώς και τους αναπληρωµατικούς που 

τους αντιστοιχούν. Υποψήφιοι από το σύνολο των µελών της µειοψηφίας θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την 

απόλυτη πλειοψηφία των µελών των αντίστοιχων παρατάξεων και αν τούτο δεν επιτευχθεί θα ακολουθήσει 

δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από τις 

παρατάξεις της µειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου.  

 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τις παρατάξεις της µειοψηφίας και στη συνέχεια ο πρόεδρος 

ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων της µειοψηφίας οι οποίοι είναι: 

 

Από την πλευρά της µειοψηφίας ως τακτικά µέλη αναδείχθηκαν οι υποψηφιότητες: 

Α. Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία  (παράταξη «Πολίτες σε δράση») 

β. Πεχλιβανίδης Νικόλαος(παράταξη «Όραµα για το µέλλον») 

γ. Λαδάς Παράσχος (παράταξη «Ενότητα για αλληλεγγύη και ανατροπή»)  

 

α. Λαΐνάκου Αφροδίτη  και  

β. Τσοµπανοπούλου Μελίσα ως αναπληρωµατικά µέλη 

 

Από την πλευρά της πλειοψηφίας αναδείχθηκαν οι υποψηφιότητες: 

α. Αβραµίδης Κυριάκος 

β. Κωνσταντίνου Κυριάκος 

γ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

δ. Σουσλόγλου Νικόλαος 
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ε. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  ως τακτικά µέλη και  

 

στ. Αποστολίδου Μαρία 

ζ. Καρράς Ευστράτιος 

η. Σιδηρόπουλος Σάββας  ως αναπληρωµατικά µέλη 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης µε την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας ο πρόεδρος κάλεσε το 

Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής µε τη διαδικασία της µυστικής 

ψηφοφορίας και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών και για όσους δεν επιτευχθεί µε δεύτερη 

και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε 

οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο του συµβουλίου.  

 

Ακολουθεί η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) τακτικών µελών της επιτροπής, πέντε (5) από την πλευρά της 

πλειοψηφίας και τριών (3) από την πλευρά των παρατάξεων της µειοψηφίας, όπου κάθε σύµβουλος ψηφίζει 

υποψηφίους ισάριθµους µε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής .   

 

 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον πρόεδρο οι σταυροί προτίµησης που έλαβε ο 

κάθε υποψήφιος και οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

α. Αβραµίδης Κυριάκος             23 ψήφους 

β. Κωνσταντίνου Κυριάκος             22 ψήφους  

γ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ             23 ψήφους 

δ. Σουσλόγλου Νικόλαος             22 ψήφους 

ε. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος                21 ψήφους            ως τακτικά µέλη από την πλειοψηφία 

στ. Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία     21 ψήφους 

ζ. Πεχλιβανίδης Νικόλαος              27 ψήφους     

η. Λαδάς Παράσχος                               23 ψήφους            ως τακτικά µέλη από την µειοψηφία 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ανακοινώνονται από τον πρόεδρο τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, σύµφωνα 

µε την οποία εκλέγονται ως τακτικά µέλη όλοι οι υποψήφιοι ως συγκεντρώσαντες την απόλυτη πλειοψηφία των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των δυο (2) αναπληρωµατικών µελών από τις παρατάξεις της 

µειοψηφίας και των τριών (3) αναπληρωµατικών µελών από την παράταξη της πλειοψηφίας σύµφωνα µε την 

οποία εκλέγονται όλοι οι υποψήφιοι ως συγκεντρώσαντες την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ως λαβόντες: 

 

από την πλειοψηφία  ως αναπληρωµατικά µέλη. 

α. Αποστολίδου Μαρία   22 ψήφους 

β. Καρράς Ευστράτιος   23 ψήφους  
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γ. Σιδηρόπουλος Σάββας     25 ψήφους 

 

από την µειοψηφία ως αναπληρωµατικά µέλη. 

α. Λαΐνάκου Αφροδίτη     22 ψήφους 

β. Τσοµπανοπούλου Μελίσα  21 ψήφους 

  

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

την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, την διαδικασία της µυστικής 

ψηφοφορίας 

   

Α) Εκλέγει µε τη διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας τα οκτώ (8) τακτικά και τα πέντε (5) αναπληρωµατικά 

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την περίοδο 

06.03.2017/31.08.2019 ως ακολούθως: 

 

Τακτικά µέλη: 

α. Αβραµίδης Κυριάκος             23 ψήφους 

β. Κωνσταντίνου Κυριάκος             22 ψήφους  

γ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ             23 ψήφους 

δ. Σουσλόγλου Νικόλαος             22 ψήφους 

ε. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος                21 ψήφους            ως τακτικά µέλη από την πλειοψηφία 

στ. Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία     21 ψήφους 

ζ. Πεχλιβανίδης Νικόλαος              27 ψήφους     

η. Λαδάς Παράσχος                               23 ψήφους            ως τακτικά µέλη από την µειοψηφία 

 

Αναπληρωµατικά µέλη από την πλειοψηφία : 

α. Σιδηρόπουλος Σάββας     25 ψήφους 

β. Καρράς Ευστράτιος   23 ψήφους 

γ. Αποστολίδου Μαρία   22 ψήφους 

 

Αναπληρωµατικά µέλη από την µειοψηφία 

α. Λαΐνάκου Αφροδίτη     22 ψήφους 

β. Τσοµπανοπούλου Μελίσα  21 ψήφους 

 

 Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 066/2017 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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  Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  06 - 03 - 2017 

                                                                     

   Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος 

 

 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Κουσενίδης Αλέξανδρος                              

 

 


