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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  16-09-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 216 / 2019       

Θέµα: Συ
 

υγκρότηση στον ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης 
Παραβατικότητας (άρθρο 84 ν.3463/06) 
  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Σεπτεµβρίου, του 
έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 17300/12-09-2019 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 παρόντες οι τριανταένα (31) και απόντες δύο (2). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Νοτάκης Ιωάννης 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Αποστολίδου Μαρία 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Σουσλόγλου Νικόλαος 12  
13 Κωνσταντίνου Κυριάκος 13  
14 Γυµνόπουλος Κοσµάς 14  
15 Καζαντζίδης Γεώργιος 15  
16 Αβραµίδης Μωυσής 16  
17 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 17  
18 Ζυγανιτίδης Απόστολος 18  
19 Κουσίδης Γεώργιος 19  
20 Παπαδήµας Αναστάσιος 20  
21 Σεµερτζίδου Αγγελική 21  
22 Φουκίδης Απόστολος 22  
23 Κυριλλίδης Γεώργιος 23  
24 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Ράπτου Όλγα 26  
27 Μύθυµη Ελένη 27  
28 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31 Καρασαρλίδου Σοφία 31  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε. 
 
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 απών 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 ενός 
(1) εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη 
συζήτησή τους ως έκτακτο. 
 
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών κος Καζαντζίδης Γεώργιος, ζήτησε να αποσυρθεί το 20ο  
τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και το σώµα το αποδέχτηκε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 (Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας)του ν. 
3463/06 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων», σε ∆ήµους … µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων 
(3.000) κατοίκων, συγκροτούνται και λειτουργούν, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού … συµβουλίου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999, Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης της 
Παραβατικότητας, που αποτελούν συµβουλευτικά γνωµοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη µιας 
εναλλακτικής και αποκεντρωµένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών. 

Πιο αναλυτικά οι ανωτέρω διατάξεις ορίζουν : «1.ΤαΤοπικά Συµβούλια Πρόληψης της 
Παραβατικότητας αποτελούν συµβουλευτικά γνωµοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη µιας εναλλακτικής 
και αποκεντρωµένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και 
απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.2.Συγκροτούνται και λειτουργούν µε απόφαση του οικείου 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 
89 Α΄), όπως ισχύει, σε ∆ήµους και Κοινότητες µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) 
κατοίκων. Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) µέλη, τα οποία είναι επιστήµονες και λειτουργοί 
που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί 
λειτουργοί, εγκληµατολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνοµικοί.Η 
συµµετοχή στα ανωτέρω συµβούλια είναι τιµητική και άµισθη.3.Έργο των Τοπικών Συµβουλίων 
Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η µελέτη της παραβατικής συµπεριφοράς σε τοπικό 
επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας που 
λειτουργούν, η διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και 
ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, καθώς και ο συντονισµός και η εφαρµογή πρωτοβουλιών από τους 
κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισµένες µορφές της 
µικροµεσαίας εγκληµατικότητας και της εν γένει παραβατικής συµπεριφοράς, µε στόχο την εµπέδωση 
της ασφάλειας των κατοίκων και δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης.» 

Η θητεία του εν λόγω συµβουλίου, που είχε συγκροτηθεί στον ∆ήµο µας µε την 126/2005 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχει λήξει, και θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου. 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο ∆ήµαρχος προτείνει τους κάτωθι, προκειµένου να αποτελέσουν τα 
µέλη του νέου Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότηταςστον ∆ήµο µας, για την 
τρέχουσα δηµοτική περίοδο : 

1. Κεσόγλου Παύλος (Αντιδήµαρχος - ∆ικηγόρος), ως πρόεδρος  
2. Αρχιµανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης (ΜΚΟ Φάρος του Κόσµου),  
3. Τσιρογιάννης Γεώργιος, ∆ιοικητής του Α.Τ. Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
4. Τσιγαρίδας Ιωάννης, ∆ιοικητής Τ.Α. Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
5. Βαρβαρέσος Ευάγγελος, ∆ιευθυντής 3ου Γ.Ε.Λ. Αµπελοκήπων, 
6. Τσολάκη Πολύµνια, Κοινωνική Λειτουργός ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης,  
7. Τουσίµτση Ελευθερία (Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης)  

Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να συγκροτήσει, για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, Τοπικό Συµβούλιο 
Πρόληψης Παραβατικότητας στον ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης, το οποίο θα αποτελείται από 
επτά (7) επιστήµονες και λειτουργούς που διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τοµέα της 
εγκληµατικότητας. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών,  
 
                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                      Με ψήφους 22 Υπέρ-6 Λευκά-3 Κατά  
Α) Συγκροτεί για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας 
στον ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης, το οποίο θα αποτελείται από επτά (7) επιστήµονες και 
λειτουργούς που διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τοµέα της εγκληµατικότητας, ως εξής: 

1. Κεσόγλου Παύλος (Αντιδήµαρχος - ∆ικηγόρος), ως πρόεδρος  
2. Αρχιµανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης (ΜΚΟ Φάρος του Κόσµου),  
3. Τσιρογιάννης Γεώργιος, ∆ιοικητής του Α.Τ. Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
4. Τσιγαρίδας Ιωάννης, ∆ιοικητής Τ.Α. Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
5. Βαρβαρέσος Ευάγγελος, ∆ιευθυντής 3ου Γ.Ε.Λ. Αµπελοκήπων, 
6. Τσολάκη Πολύµνια, Κοινωνική Λειτουργός ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης,  
7. Τουσίµτση Ελευθερία (Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αµπελοκήπων -   
Μενεµένης)  
 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Καΐκατζάνη-
Χαραλαµπίδου Μαρία, Μύθυµη Ελένη και Ράπτου όλγα ψήφησαν Λευκό. 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Σµήλιος Ηλίας, Τσοµπανοπούλου Μελίσα και Καρασαρλίδου Σοφία µειοψήφησαν. 

  Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 216 / 2019. 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
     
   Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                                                                      Αµπελόκηποι  17 - 09 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                        Ο Πρόεδρος 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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