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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 24-06-2019
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης: 166 / 2019
Θέµα:

Καθορισμός των χώρων που θα διατεθούν στα πολιτικά κόμματα ή τους συνασπισμούς
συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των
βουλευτικών εκλογών και του τρόπου χρήσης αυτών.

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιουνίου έτους 2019,
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 11457/20-06-2019 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 δεκαεπτά (17) και απόντες δεκαέξι (16) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Κεσόγλου Παύλος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Μανωλόπουλος Βασίλης
Κατζικάς Γεώργιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Αποστολίδου Μαρία
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραµίδης Μωυσής
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα

ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
Μεζίκης Βασίλειος
Καρράς Ευστράτιος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Ναλπαντίδου Αφροδίτη
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Εµεινίδης Αναστάσιος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Αθανασιάδης Ιωάννης
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Λαδάς Παράσχος
Μαυρίδου Αναστασία
Σµήλιος Ηλίας
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν 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, αλλά δεν παρέστη καµία.
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».
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2)
έκτακτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή
τους ως έκτακτα.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι βάσει
των σχετικών εντολών του ΥΠ.ΕΣ. συνήλθε η διακοµµατική επιτροπή των κοµµάτων στις 20/6/2019
προκειµένου να συσκεφθεί και αποφασίσει για τον καθορισµό του τρόπου χρήσης των χώρων που
διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς
συνεργαζόµενων κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλες λεπτοµέρειες σχετικά
µε την απρόσκοπτη λειτουργία της όλης εκλογικής διαδικασίας.. Στη σύγκλιση της ∆ιακοµµατικής
Επιτροπής δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων. Ως εκ τούτου καλείται το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να αποφασίσει για την κατανοµή των χώρων, αν και δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφωνίες
µεταξύ των εκπροσώπων των κοµµάτων που παρευρέθηκαν στη σύσκεψη. 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 κοµµάτων. Η ακριβής χωροταξική κατανοµή στις δυο πλατείες θα γίνει µετά από συνεννόηση των
ίδιων των κοµµάτων αφού έχουν ήδη συµφωνήσει σε αυτό. Ο ∆ήµος θα διαθέσει επιπλέον από δύο
κινητά ταµπλώ σε κάθε Κόµµα που θα τα ζητήσει µε αίτηση του στην οποία θα αναφέρει και τον χώρο
στον οποίο θα τοποθετηθούν. Οµοίως, κατόπιν αιτήσεως µε την αναφορά συγκεκριµένου χώρου
τοποθέτησης, µπορούν τα κόµµατα να τοποθετήσουν και δικά τους ταµπλώ, τα οποία είναι
υποχρεωµένα να αποσύρουν µετά τις εκλογές όπως προβλέπει η σχετική νοµοθεσία.
Ακολούθησε εκτενής και σε βάθος ενηµέρωση και τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Συµβούλων επί του
θέµατος.
Ο ∆.Σ. κ. Νοτάκης Ιωάννης δηλώνει ότι δεν πρέπει να δοθεί χώρος στην Χρυσή Αυγή ,ούτε σε άλλο
φασιστικό µόρφωµα.
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,
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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 αιτηθεί και εγκριθεί σε όλα τα
κοινοβουλευτικά κόµµατα ή σε συνασπισµούς κοµµάτων που θα εγκριθεί η συµµετοχή τους στις
εκλογές και θα έχουν συνδυασµούς στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και σε συγκεκριµένο
χώρο (πλακάτ) που θα διατεθούν από το ∆ήµο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση
διαφηµιστικού υλικού και θα δοθεί εντολή στην υπηρεσία καθαριότητας για αποψίλωση αυτών.
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 166 / 2019.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αµπελόκηποι 25 - 06 - 2019
Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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