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ΘΕΜΑ :   
 
Εκλογή Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την διετία 2011-12.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2011 
ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 11,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12753/24-12-2010 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 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ακτσελής Γεώργιος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, 
Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς 
Παράσχος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Παυλίδου Αθηνά.  
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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Ο προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε το  Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών µελών του 
προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την διετία 2011-12 στην ειδική αυτή συνεδρίαση σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/10. 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο 
Αντιπρόεδρος από την µείζονα παράταξη της µειοψηφίας και ο Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της 
µειοψηφίας. Επεσήµανε δε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/10 οι Αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να 
εκλεγούν µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε τους Συµβούλους της ∆ηµοτικής 
παράταξης προκειµένου να αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ταυτόχρονα   
κάλεσε και τη µείζονα µειοψηφία να πράξει το ίδιο για τον Αντιπρόεδρο και τις λοιπές παρατάξεις της 
µειοψηφίας για την ανάδειξη του Γραµµατέα. Υποψήφιοι θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών των αντίστοιχων παρατάξεων. Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τις 
παρατάξεις και στη συνέχεια ο προεδρεύων Σύµβουλος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων οι οποίοι 
είναι: 
 
Υποψήφιος Πρόεδρος ο       κ.  Ακτσελής Γεώργιος, από την παράταξη της πλειοψηφίας. 
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαδήµας Αναστάσιος, από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας 
Υποψήφιος Γραµµατέας ο    κ. Ιωαννίδης Εµµανουήλ, από την παράταξη της πλειοψηφίας. 
 
 
Οι παρατάξεις της µειοψηφίας δεν κατέθεσαν πρόταση και έτσι ο υποψήφιος Γραµµατέας ανεδείχθη από 
την παράταξη της πλειοψηφίας. 
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Ο κ. Κατσαρός εκ µέρους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» δήλωσε « Η παρουσία της παράταξης µας 
έχει να κάνει µε την υπεράσπιση των συµφερόντων των δηµοτών µας. Είµαστε αντίθετοι µε τον τρόπο 
αξιολόγησης των οργάνων του Προεδρείου όπως το επιβάλλει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Γι’ αυτό και ψηφίζουµε 
λευκό. Πρόκειται για αξιώµατα χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες, όπως π.χ. του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, εφόσον ο πρόεδρος καταρτίζει µόνος του την ηµερήσια διάταξη χωρίς την συµµετοχή του 
Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Γι’ αυτό και αρνούµαστε να προτείνουµε 
υποψήφιο από τη παράταξη µας».  
 
Ο κ. Βούζας εκ µέρους της παράταξης «∆ηµοτική Κίνηση – Εργατική Αντεπίθεση» δήλωσε: «Αρνούµαστε 
την συµµετοχή στη ∆ιοίκηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γιατί δεν υπάρχει ούτε πραγµατική, ούτε πολιτική, 
ούτε πρακτική ταύτιση µε τις υπόλοιπες παρατάξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση τα προγράµµατα 
µας. Λέµε όχι στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και παλεύουµε για την ανατροπή του καθώς και για την ανατροπή του 
µνηµονίου».  
 
Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης µε την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας ο προεδρεύων 
Σύµβουλος κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των µελών του Προεδρείου µε τη διαδικασία της 
µυστικής ψηφοφορίας, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών και για όσους δεν επιτευχθεί 
µε δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία µε κλήρωση 
που θα διενεργηθεί από τον πρόεδρο (Β’ φάση). Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν 
από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο  20 σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο πρόεδρο κ. Ακτσελή 
Γεώργιο, 28 σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Παπαδήµα Αναστάσιο και 22 σταυροί 
προτίµησης για τον υποψήφιο Γραµµατέα κ. Ιωαννίδη Εµµανουήλ.  
 
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 64 του Ν. 3852/10, την διαδικασία της 
µυστικής ψηφοφορίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  Κατά πλειοψηφία 

 
Α). Εκλέγει µε την διαδικασία της µυστικής ψηφοφορίας τα µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αµπελοκήπων – Μενεµένης για την διετία 2011-12 ως εξής: 
 
Πρόεδρος:                Ακτσελής Γεώργιος             µε 20 ψήφους  υπέρ, 10 λευκά, 2 άκυρα.  

     Αντιπρόεδρος:         Παπαδήµας Αναστάσιος     µε 28 ψήφους υπέρ,3 λευκά, 1 άκυρο.  
     Γραµµατέας:            Ιωαννίδης Εµµανουήλ        µε 22 ψήφους υπέρ, 8 λευκά 2 άκυρα. 
 
    Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
                                    Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 001 / 2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                         Αµπελόκηποι  3 - 1 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Αντιδήµαρχος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Γεώργιος Καζαντζίδης                               
 
                                                                                                                                                                 


