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                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 7-09-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 267/2015 
  
 
 ΘΕΜΑ: Κατανοµή χώρων και καθορισµός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική 
περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 7η του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12190/3-9-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  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, Εµεινίδης Αναστάσιος, Γρούγιος Ηλίας, Βαλάνος Νικόλαος, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Λαδάς Ευάγγελος, Αβραµίδης 
Μωϋσής.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο αντιπρόεδρος 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 κα Κόπτη 
Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία αλλά δεν παρέστησαν. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο Γενικός Γραµµατέας κος 
Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι βάσει των σχετικών εντολών του ΥΠ.ΕΣ. 
συνήλθε η διακοµµατική επιτροπή των κοµµάτων στις 4/9/2015 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..  ΣΣττηη  σσύύγγκκλλιισσηη  ττηηςς  ∆∆ιιαακκοοµµµµααττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  δδεενν  
ππααρρεευυρρέέθθηηκκαανν  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  όόλλωωνν  ττωωνν  κκοοµµµµάάττωωνν..  ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  κκααλλεείίττααιι  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  
νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννοοµµήή  ττωωνν  χχώώρρωωνν,,  αανν  κκααιι  δδεενν  υυππήήρρξξαανν  οουυσσιιαασσττιικκέέςς  δδιιααφφωωννίίεεςς  µµεεττααξξύύ  
ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  κκοοµµµµάάττωωνν  πποουυ  ππααρρεευυρρέέθθηηκκαανν  σσττηη  σσύύσσκκεεψψηη..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  πποουυ  
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έέχχοουυνν  µµέέχχρριι  ττώώρραα  κκααττααττεεθθεείί  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννοοµµήή  ττωωνν  χχώώρρωωνν,,  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  µµπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  ιισσοοµµεερρήήςς  
κκααττααννοοµµήή  ττωωνν  χχώώρρωωνν  σσττιιςς  δδυυοο  κκεεννττρριικκέέςς  ππλλααττεείίεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ((ΠΠλλααττεείίαα  ΕΕππττααλλόόφφοουυ  κκααιι  ΠΠλλααττεείίαα  
ΤΤζζοοµµππααννοοπποούύλλοουυ)),,  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ππεερριιππττέέρρωωνν  ήή  σσττααννττ,,  κκααθθώώςς  εεκκεείί  εεσσττιιάάζζεεττααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  
όόλλωωνν  ττωωνν  κκοοµµµµάάττωωνν..  ΗΗ  αακκρριιββήήςς  χχωωρροοττααξξιικκήή  κκααττααννοοµµήή  σσττιιςς  δδυυοο  ππλλααττεείίεεςς  θθαα  γγίίννεειι  µµεεττάά  ααππόό  
σσυυννεεννννόόηησσηη  ττωωνν  ίίδδιιωωνν  ττωωνν  κκοοµµµµάάττωωνν  ααφφοούύ  έέχχοουυνν  ήήδδηη  σσυυµµφφωωννήήσσεειι  σσεε  ααυυττόό..  ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  θθαα  δδιιααθθέέσσεειι  
εεππιιππλλέέοονν  ααππόό  δδυυοο  κκιιννηηττάά  ττααµµππλλώώ  σσεε  κκάάθθεε  ΚΚόόµµµµαα  πποουυ  θθαα  τταα  ζζηηττήήσσεειι  µµεε  ααίίττηησσηη  ττοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  
ααννααφφέέρρεειι  κκααιι  ττοονν  χχώώρροο  σσττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν..  ΟΟµµοοίίωωςς,,  κκααττόόππιινν  ααιιττήήσσεεωωςς  µµεε  ττηηνν  ααννααφφοορράά  
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  χχώώρροουυ  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς,,  µµπποορροούύνν  τταα  κκόόµµµµαατταα  νναα  ττοοπποοθθεεττήήσσοουυνν  κκααιι  δδιικκάά  ττοουυςς  
ττααµµππλλώώ,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέένναα  νναα  ααπποοσσύύρροουυνν  µµεεττάά  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεειι  ηη  σσχχεεττιικκήή  
ννοοµµοοθθεεσσίίαα..    

  
ΑΑκκοολλοούύθθηησσεε  εεκκττεεννήήςς  κκααιι  σσεε  ββάάθθοοςς  εεννηηµµέέρρωωσσηη  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττωωνν  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  εεππιι  
ττοουυ  θθέέµµααττοοςς..  
    

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  
                                                         

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                        Κατά πλειοψηφία  
Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Εµεινίδης Αναστάσιος,  Γρούγιος Ηλίας, Βαλάνος 
Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος), παρών 2 (Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα), κατά 3 (Νοτάκης 
Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας,επειδή θεωρούν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατική 
και ισότιµη συµµετοχή όλων των κοµµάτων στην προβολή των απόψεων τους). 
 
Α). Εγκρίνει ττηηνν  ιισσοοµµεερρήή  κκααττααννοοµµήή  ττωωνν  χχώώρρωωνν  σσττιιςς  δδυυοο  κκεεννττρριικκέέςς  ππλλααττεείίεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ((ΠΠλλααττεείίαα  
ΕΕππττααλλόόφφοουυ  κκααιι  ΠΠλλααττεείίαα  ΤΤζζοοµµππααννοοπποούύλλοουυ))  κκααιι  σσεε  όόπποοιιοο  αακκόόµµηη  χχώώρροο  ααιιττηηθθεείί  κκααιι  εεγγκκρριιθθεείί  σσεε  όόλλαα  τταα  
κκόόµµµµαατταα  ήή  σσεε  σσυυνναασσππιισσµµοούύςς  κκοοµµµµάάττωωνν  πποουυ  θθαα  εεγγκκρριιθθεείί  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  κκααιι  θθαα  έέχχοουυνν  
σσυυννδδυυαασσµµοούύςς  σσττηηνν  ΑΑ’’  εεκκλλοογγιικκήή  ππεερριιφφέέρρεειιαα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,    κκααιι  µµεε  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ττρρόόπποο  ((ππλλαακκάάττ))  πποουυ  θθαα  
δδιιααττεεθθοούύνν  ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ήή  θθαα  ααννήήκκοουυνν  σστταα  ίίδδιιαα  τταα  κκόόµµµµαατταα  ήή  σσυυνναασσππιισσµµοούύςς  κκοοµµµµάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  
υυπποοχχρρεεωωµµέένναα  νναα  ααπποοσσύύρροουυνν  µµεεττάά  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεειι  ηη  σσχχεεττιικκήή  ννοοµµοοθθεεσσίίαα..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  
οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  δδιιααφφηηµµιισσττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  κκααιι  θθαα  δδοοθθεείί  εεννττοολλήή  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  
γγιιαα  ααπποοψψίίλλωωσσηη  ααυυττώώνν. 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 267/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος 
                                                                           Αµπελόκηποι 8 - 09 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


