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

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  15 – 9 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 228/2014 
 
ΘΕΜΑ:  Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσµο ∆ήµων ∆υτικής Θεσσαλονίκης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15ην του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12593/11-9-2014 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Γρούγιος Ηλίας, Ράπτου Ολγα.  
 
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.  
 Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ όψιν των µελών το υπ’ αριθ. 
2268/8-9-2014 έγγραφο του Συνδέσµου ∆υτικού Τοµέα σύµφωνα µε το οποίο και τις ισχύουσες διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 246 του Ν. 3463/10, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία απογραφής της απογραφής του 
πληθυσµού, θα πρέπει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, επειδή είναι ο µικρότερος πληθυσµιακά 
∆ήµος – µέλος του Συνδέσµου αποτελεί το εκλογικό µέτρο και εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο του, για το 
δεκατριοµελές (13) Συµβούλιο του Συνδέσµου. Η εκλογή γίνεται µε φανερή ψηφοφορία και µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών του, ισχύει δε για όλη την διάρκεια της δηµοτικής περιόδου και η θητεία τους λήγει 
µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου.  
Στην  συνέχεια ο ∆ήµαρχος προτείνει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συνδέσµου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουσενίδη Αλέξανδρο.  
 Εγκρίνεται η εκλογή του, µειοψηφούντος του κ. Σµήλιου Ηλία  οποίος δηλώνει παρών.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

             Κατά πλειοψηφία   
Μειοψηφούντος του κ.  Σµήλιου Ηλία ο οποίος ψηφίζει παρών. 
 
Α). Εκλέγει µε την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κουσενίδη 
Αλέξανδρο ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συνδέσµου ∆υτικού Τοµέα για την περίοδο 2014-19.  
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 228/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  16 - 9 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                                 


