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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                Από το πρακτικό της  23- 5- 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 192/2012 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός τρόπου χρήσης των δηµοτικών χώρων κατά την προεκλογική περίοδο στα 
πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων για την προεκλογική 
προβολή τους 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε έκτακτη και ειδική συνεδρίαση µετά από την 6820/23-5-2012 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, 
Πατσιάς Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος. 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς 
Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  
 
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, και 
παρέστησαν αµφότεροι, οι κκ. Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων και Μανωλόπουλος Βασίλειος πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης. 
 
Η παρούσα Συνεδρίαση τυγχάνει υποχρεωτικά έκτακτη και ειδική, εφαρµόζοντας το άρθρο 44 
παργρ. 3 του Π∆ 26/2012 και του Π∆ 72/2012, µε το οποίο προκηρύχθηκαν εκ νέου βουλευτικές 
εκλογές.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου τις ρυθµίσεις του άρθρου 44 παργρ. 3 του Π∆ 26/2012 2012 και του Π∆ 72/2012, µε 
το οποίο προκηρύχθηκαν εκ νέου βουλευτικές εκλογές, καθώς και αυτές της υπ΄αριθµ. 14494/12-
4-2012 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, η οποία ισχύει και τώρα, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 
19654/19-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Τα ανωτέρω νοµοθετήµατα αφορούν 
στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να καθοριστεί ο τρόπος χρήσης των χώρων 
που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς 
συνεργαζόµενων κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των  βουλευτικών 
εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012. Εφαρµόζοντας τα ανωτέρω, ο Γ. Γραµµατέας του ∆ήµου 
συγκάλεσε την 22α Μάιου 2012 και ώρα 13:00µµ στο δηµοτικό κατάστηµα συνεδρίαση, αφού 
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προσκάλεσε µε την αριθµ. πρωτ. 6588/21-5-2012 έγγραφη πρόσκλησή του εκπροσώπους των 
πολιτικών κοµµάτων  
 

Επί της συνεδρίασης αυτής, και µετά από διαλογική συζήτηση, συντάχθηκε πρακτικό, το οποίο 

και ανέγνωσε ο Πρόεδρος στο Σώµα.  

Η απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση αυτή δεν ήταν οµόφωνη, για τον λόγο αυτόν, και 

σύµφωνα µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να 

καθορίσει και να διαθέσει τους χώρους στα κόµµατα, αναλογικά και επί ίσοις όροις.  

 

Έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη και: 

1.Το άρθρο 44 παργρ. 3 του Π∆ 26/2012 και το Π∆ 72/2012, µε το οποίο προκηρύχθηκαν εκ 

νέου βουλευτικές εκλογές 

2.Την υπ΄ αριθµ. 14494/12-4-2012 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών  

3. Το υπ΄αριθµ. 19654/19-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4.Το από 22/5/2012 πρακτικό της συνάντησης του Γ.Γραµµατέα µε τους εκπροσώπους των 

πολιτικών κοµµάτων,  

5.Την εισήγηση του Προέδρου  

 
            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία είκοσι τεσσάρων (22) προς εννέα (9) 
 
Υπέρ ψήφισαν οι ∆Σ κκ. Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, 
Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Βαλάνος 
Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, 
Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος.   
Ο κ. Βούζας Ηλίας απείχε της διαδικασίας.  
Κατά ψήφισαν οι κκ. Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  
Σαπρανίδου Σωτηρί, διότι  τυγχάνουν κατά του νοµικού πλαισίου της παρούσας απόφασης.  
 
Α) Ο ∆ήµος θα παραχωρήσει σε κάθε πολιτικό κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων που επιθυµεί 

να συµµετέχει στις επικείµενες εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, ένα ταµπλό στην 

Πλατεία Επταλόφου (Αµπελόκηποι) και ένα ταµπλό στην πλατεία Τσοµπάνογλου 

(Μενεµένη). 

 
Τα αιτήµατα των κοµµάτων για πραγµατοποίηση οµιλίας σε κλειστό ή ανοιχτό δηµόσιο χώρο 
του ∆ήµου θα ικανοποιηθούν µε χρονολογική σειρά των αντίστοιχων αιτήσεων.  
 
Οι εκπρόσωποι των κοµµάτων που δεν παρέστησαν στη σύσκεψη θα λάβουν αντίγραφο του 
παρόντος πρακτικού ώστε να τηρήσουν τα καθορισµένα.  

 
       Β).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 192/2012 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                      
  Αµπελόκηποι 24 -5 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


