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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  07-10-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 241 / 2019      

 
ΘΕΜΑ : Εκλογή δύο (2) δηµοτικών συµβούλων από τις παρατάξεις της µειοψηφίας ως µελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. 
 

 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα Οκτωβρίου, 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. 19018/03-10-2019 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 είκοσι εννιά (29) και απόντες τέσσερις (4). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Μύθυµη Ελένη 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ράπτου Όλγα 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 
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 Σουσλόγλου Νικόλαος 11  
12 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 12  
13 Καρράς Ευστράτιος 13  
14 Κωνσταντίνου Κυριάκος 14  
15 Γυµνόπουλος Κοσµάς 15  
16 Καζαντζίδης Γεώργιος 16  
17 Αβραµίδης Μωυσής 17  
18 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 18  
19 Ζυγανιτίδης Απόστολος 19  
20 Κουσίδης Γεώργιος 20  
21 Παπαδήµας Αναστάσιος 21  
22 Σεµερτζίδου Αγγελική 22  
23 Φουκίδης Απόστολος 23  
24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  
25 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Νοτάκης Ιωάννης 27  
28 Σµήλιος Ηλίας 28  
29 Καρασαρλίδου Σοφία 29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία. 
 
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 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».  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος  έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι: 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι ένα από τα συλλογικά όργανα των ∆ήµων, που θεσµοθετήθηκαν µε τις 
διατάξεις του ν. 3852/2010 και η σύσταση και η λειτουργία της ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις όµοιες 
του άρθρου 62αυτού (του νόµου), ως εξής :  
«1. Σε όλους τους δήµους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήµαρχο συνιστάται εκτελεστική 
επιτροπή στην οποία µετέχουν ο δήµαρχος και οι αντιδήµαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό 
συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής 
πολιτικής σε όλους τους τοµείς καθώς και την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήµου, του 
µεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράµµατος δράσης. 
2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήµαρχος.  
 [Αρχή Τροποποίησης]«Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του δηµάρχου στην Εκτελεστική 
Επιτροπή προεδρεύει ο αντιδήµαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση µη ορισµού 
ο αντιδήµαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισµού των αντιδηµάρχων.» - ΠΡΟΣΘ. ΤΟΥ 
ΩΣ ΑΝΩ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος 
Τροποποίησης] 
 [Αρχή Τροποποίησης]«Στις συνεδριάσεις καλούνται υποχρεωτικώς οι πρόεδροι των 
συµβουλίων κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή ο και οι πρόεδροι των κοινοτήτων έως 
τριακοσίων (300) κατοίκων, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν ειδικώς την κοινότητά τους, καθώς 
και οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όποτε τούτο 
κρίνεται αναγκαίο.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
70 ΤΟΥ Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18 - (Με το άρθρο 92 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18, 
ορίζεται ότι : “Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 68-92) ισχύουν από τη δηµοτική περίοδο που 
αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος (ν. 4555/18)).[Τέλος Τροποποίησης]  
3. Υπάλληλος του δήµου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής 
επιτροπής.» 
 Στη συνέχεια και µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις όµοιες του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4018/11, ορίστηκε ότι: 
 «Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής 
νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή ... Όταν επιλαµβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις 
του ανωτέρω νόµου, συµµετέχουν στη σύνθεσή της µε δικαίωµα ψήφου δύο (2) δηµοτικοί 
σύµβουλοι της µειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.». 
 Συνεπώς, όταν η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαµβάνεται κατά τις διατάξεις 
τουν.3584/2007,δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, εκτός από τη βασική της σύνθεση, 
(δήµαρχος και αντιδήµαρχοι) συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου και δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι της 
µειοψηφίας που ορίζονται από αυτήν. Σύµφωνα δε µε οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 
47472/5-12-2011) : «...Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο της θητείας των δηµοτικών συµβούλων 
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των παρατάξεων της µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή, ισχύουν 
αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα λοιπά συλλογικά 
όργανα διοίκησης του ∆ήµου, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.»  
 Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκλέξει (µε την ίδια 
διαδικασία µε την οποία εξέλεξε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής (201/2019&202/2019 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αντίστοιχα) δύο (2) δηµοτικούς 
συµβούλους της µειοψηφίας, µε τους αντίστοιχους αναπληρωµατικούς τους, οι οποίοι θα συµµετέχουν 
στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου µας, µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή 
θα λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.  
 
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 26 Υπέρ – 3 Κατά 
Α)Εκλέγει (µε την ίδια διαδικασία µε την οποία εξέλεξε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (201/2019&202/2019 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αντίστοιχα) δύο 
(2) δηµοτικούς συµβούλους της µειοψηφίας, οι οποίοι θα συµµετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ∆ήµου µας, µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή θα λειτουργεί ως συλλογικό 
πειθαρχικό όργανο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, τους κάτωθι:  
 
1)Ράπτου Όλγα 

2)Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 

 
ΟΙ ∆.Σ. κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης , Σµήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία µειοψήφησαν. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 241/ 2019. 
    
Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
  
                                                         Αµπελόκηποι  08 - 10 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 


