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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 07-05-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 144 / 2019       

Θέµα: Kαθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική 
περίοδο των εκλογών, για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για την 
προβολή τους καθώς και  άλλων λεπτοµερειών. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα Μαΐου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 8185/02-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, 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 τριάντα δύο (32) και απόντες ένας (01) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

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

 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα και Σµήλιος Ηλίας 
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου 
κος Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι βάσει της σχετικής υπουργικής 
απόφασης (Υ.Α. 24923/4-4-2019) και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. προκλήθηκε κοινή 
σύσκεψη εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων που µετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των 
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπων των συνδυασµών των υποψηφίων 
δηµάρχων και περιφερειαρχών και εκπροσώπων των κοινοτικών εκλογών στις 6/5/2019 
προκειµένου να καθορισθεί και να αποφασισθεί ο τρόπος χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά 
την προεκλογική περίοδο για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλες λεπτοµέρειες 
σχετικά µε την απρόσκοπτη λειτουργία της όλης εκλογικής διαδικασίας. Στη σύσκεψη 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το σύνολο των συνδυασµών των υποψηφίων δηµάρχων, δεν 
παρευρέθηκαν όµως εκπρόσωποι από το σύνολο των πολιτικών κοµµάτων που µετέχουν στις 
εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι από το 
σύνολο των συνδυασµών των υποψηφίων περιφερειαρχών. Ως εκ τούτου καλείται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να αποφασίσει για την κατανοµή των χώρων, αν και δεν υπήρξαν ουσιαστικές 
διαφωνίες µεταξύ των εκπροσώπων που παρευρέθηκαν στη σύσκεψη για τον καθορισµό του 
τρόπου χρήσης των χώρων. Με βάση τις αιτήσεις που έχουν µέχρι τώρα κατατεθεί για την 
κατανοµή των χώρων, προκύπτει ότι µπορεί να γίνει ισοµερής κατανοµή των χώρων στις δυο 
κεντρικές πλατείες του ∆ήµου (Πλατεία Επταλόφου και Πλατεία Τσοµπάνογλου), για την 
τοποθέτηση περιπτέρων ή σταντ, καθώς εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον όλων των υποψηφίων. Η 
ακριβής χωροταξική κατανοµή στις δυο πλατείες θα γίνει µετά από συνεννόηση των ίδιων των 
υποψηφίων αφού έχουν ήδη συµφωνήσει σε αυτό. Ο ∆ήµος θα διαθέσει επιπλέον από 6 κινητά 
ταµπλώ στους συνδυασµούς των υποψηφίων δηµάρχων, από δυο κινητά ταµπλώ σε κάθε 
συνδυασµό των υποψηφίων περιφερειαρχών και από δυο κινητά ταµπλώ σε κάθε Κόµµα που θα 
τα ζητήσουν µε αίτησή τους στην οποία θα αναφέρουν και τους χώρους στους οποίους θα 
τοποθετηθούν. Οµοίως, κατόπιν αιτήσεως µε την αναφορά συγκεκριµένου χώρου τοποθέτησης, 
µπορούν οι υποψήφιοι δήµαρχοι, περιφερειάρχες και τα κόµµατα να τοποθετήσουν και δικά τους 
ταµπλώ, τα οποία είναι υποχρεωµένα να αποσύρουν µετά τις εκλογές όπως προβλέπει η σχετική 
νοµοθεσία.  
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Ακολούθησε εκτενής και σε βάθος ενηµέρωση και τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Συµβούλων επί του 
θέµατος. 
  
Ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας δηλώνει ότι δεν µπορούν να παίρνουν µέρος στην 
διαπαραταξιακή σύσκεψη φασιστικές – ρατσιστικές οργανώσεις και  δεν µπορεί να απασχολούνται 
δηµοτικοί υπάλληλοι για να σκίζουν τις αφίσες. 
 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης και Τσοµπανοπούλου Μελίσα δηλώνουν ότι 
συµφωνούν µε την τοποθέτηση του κ. Σµήλιου Ηλία και επίσης δηλώνουν ότι πάγια θέση του ΚΚΕ 
και της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι η ισότιµη προβολή των Κοµµάτων και παρατάξεων και ζητάµε 
να µη δοθεί στη Χρυσή Αυγή καθώς και στα υπόλοιπα αντιδραστικά µορφώµατα χώρος για 
εκδήλωση, συγκέντρωση ή οτιδήποτε άλλο. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  
                                                         
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την ισοµερή κατανοµή των χώρων στις δυο κεντρικές πλατείες του ∆ήµου (Πλατεία 
Επταλόφου και Πλατεία Τσοµπάνογλου) και σε όποιο ακόµη χώρο αιτηθούν και εγκριθεί, σε όλα τα 
πολιτικά κόµµατα που µετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στους συνδυασµούς των υποψηφίων δηµάρχων και των υποψηφίων 
περιφερειαρχών που θα επικυρωθεί η συµµετοχή τους στις εκλογές, είτε στα κινητά ταµπλώ που 
θα διατεθούν από το δήµο  είτε σε κινητά ταµπλώ που θα κατασκευάσουν µε δικές τους δαπάνες οι 
υποψήφιοι συνδυασµοί τα οποία είναι υποχρεωµένα να αποσύρουν µετά τις εκλογές όπως 
προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση διαφηµιστικού 
υλικού και θα δοθεί εντολή στην υπηρεσία καθαριότητας για αποµάκρυνση αυτών. 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                        
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 144 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
           Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  08 - 05 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


