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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                          Από το πρακτικό της  09-01-2022 

συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης : 1 / 2022       

Θέμα: 
 

Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
(Προέδρου - Αντιπροέδρου - Γραμματέα) για την περίοδο 09.01.2022 έως 
31.12.2023 
 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 09η του μήνα Ιανουαρίου, του 
έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 
και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020) μετά από τη με Α.Π. 
125/04-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Μανωλόπουλου Βασιλείου, συμβούλου του 
συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, και η 
οποία (πρόσκληση) 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 εννέα (29) και απόντες τέσσερις (4) . 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Ζυγανιτίδης Απόστολος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Ράπτου Όλγα 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Μύθυμη Ελένη 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Νοτάκης Ιωάννης 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας  

6 Γρούγιος Ηλίας  

7 Μανωλόπουλος Βασίλης  

8 Κατζικάς Γεώργιος  

9 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  

10 Ιωαννίδης Εμμανουήλ  

11 Αποστολίδου Μαρία  

12 Καρράς Ευστράτιος  

13 Σουσλόγλου Νικόλαος  

14 Κωνσταντίνου Κυριάκος  

15 Γυμνόπουλος Κοσμάς  

16 Καζαντζίδης Γεώργιος  

17 Αβραμίδης Μωυσής  

18 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία   

19 Κουσίδης Γεώργιος   

20 Παπαδήμας Αναστάσιος  

21 Σεμερτζίδου Αγγελική   

22 Φουκίδης Απόστολος   

23 Κυριλλίδης Γεώργιος  

24 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή   

25 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

26 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία  

27 Τσομπανοπούλου Μελίσα  

28 Σμήλιος Ηλίας   
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29 Καρασαρλίδου Σοφία  

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος 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 Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, 
κα. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, στην 
ειδική αυτή συνεδρίαση, να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του προεδρείου του, για 
την περίοδο 09.01.2022 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 
3852/10 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό 933 / ΑΠ 96605/29-12-2021 : 
«Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου», και ειδικότερα ανέφερε ότι : 
 ο Πρόεδρος θα προταθεί από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από 
την παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη και ο Γραμματέας από την τρίτη σε 
εκλογική δύναμη παράταξη.  

Αρχικά κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου να 
εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών, ως προτεινόμενο για το αξίωμα του Προέδρου 
και υποψήφιος για το αξίωμα αυτό θα εκλεγεί όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί. Εάν και κατά τη 
δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 
παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε θα διενεργηθεί και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο 
επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία θα εκλεγεί όποιος συγκεντρώσει τη 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνει κλήρωση που θα 
διενεργήσει ο ίδιος (ο προεδρεύων σύμβουλος). 

Ταυτόχρονα κάλεσε και τις παρατάξεις που αναδείχθηκαν δεύτερη και τρίτη, να εκλέξουν με την 
ίδια διαδικασία τους υποψηφίους για τα αξιώματα του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα 
αντίστοιχα.  

Σε περίπτωση που θα υπάρξει ένας μόνο υποψήφιος για κάποιο από τα προαναφερόμενα 
αξιώματα του προεδρείου, αυτός θα είναι και ο υποψήφιος που θα προταθεί από την παράταξη, 
χωρίς κάποια άλλη διαδικασία ψηφοφορίας μέσα σε αυτή (την παράταξη). 

Η κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκ μέρους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» δηλώνει : «Για 
τη θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, απέχουμε, γιατί το αυταρχικό νομοθετικό 
πλέγμα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», βρίσκει έκφραση στον τρόπο λειτουργίας του προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με τον 
Δήμαρχο ή αν συγκεντρωθεί το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Σοβαρότατα θέματα 
μπορεί να απορριφθούν γιατί δεν συμφωνεί η πλειοψηφία. Αποτελεί ένα παράδειγμα 
αντιδημοκρατικής λειτουργίας και γι’ αυτό απέχουμε. 

Ο κ. Σμήλιος Ηλίας, εκ μέρους της παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων 
και της Μενεμένης» δηλώνει σε ότι αφορά την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τόσο η αυστηρά καθορισμένη από το νόμο διαδικασία εκλογής του, όσο και ο τρόπος 
λειτουργίας του είναι αντιδημοκρατικός. Γι’ αυτό δεν συμμετέχει στην διαδικασία εκλογής του, 
δεν την νομιμοποιεί με την ψήφο του και δηλώνει αποχή. 

Η κ. Καρασαρλίδου Σοφία, εκ μέρους της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» δηλώνει ότι διαφωνεί με τη δομή και τον 
τρόπο λειτουργίας που επιβάλλουν οι νόμοι για την τοπική αυτοδιοίκηση, Καλλικράτης και 
Κλεισθένης, που περιορίζουν έως και εξαφανίζουν την έννοια της «αυτοδιοίκησης» και για αυτό 
τον λόγο δηλώνει αποχή.  

Εφόσον από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη δεν υπήρξε υποψηφιότητα για τη θέση του 
Γραμματέα, καλείται το σύνολο του σώματος, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των 
δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα του Γραμματέα, με την ανωτέρω 
περιγραφόμενη διαδικασία. 

Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης, χωρίς τη διαδικασία εκλογής με μυστική ψηφοφορία, από 
τις παρατάξεις, των υποψηφίων για τα αντίστοιχα αξιώματα, αφού υπήρξε ένας μόνο 
υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου και επίσης ένας μόνο για αυτό του Αντιπροέδρου, και 
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για το αξίωμα του Γραμματέα η τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη δεν πρότεινε 
υποψηφιότητα, ο προεδρεύων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι : 

 -  Η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου πρότεινε τον μοναδικό υποψήφιο για το αξίωμα του 
Προέδρου, τον κ. Κουσενίδη Αλέξανδρο. 

-  Η δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη πρότεινε τον μοναδικό υποψήφιο για το αξίωμα 
του Αντιπροέδρου τον κ. Γκαλέτση Αθανάσιο. 

-  Για το αξίωμα του Γραμματέα προτάθηκε ως υποψήφιος, ο κ. Κατζικάς Γεώργιος από την 
παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, με τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών παρατάξεων. 

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το Συμβούλιο να επικυρώσει με μυστική 
ψηφοφορία την εκλογή των υποδειχθέντων υποψηφίων για κάθε αξίωμα ξεχωριστά, με 
δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκε διαφορετική πρόταση από κάποιον άλλον σύμβουλο. 

Ακολούθησαν τρεις (3) μυστικές ψηφοφορίες, για κάθε μία από τις οποίες, από το σύνολο των 
29 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν οι 26, με τους κ.κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα, 
Σμήλιο Ηλία και Καρασαρλίδου Σοφία  να δηλώνουν αποχή από τη διαδικασία, και εκλέγονται :  

Ο υποψήφιος Πρόεδρος, κ. Κουσενίδης Αλέξανδρος, εκλέγεται με 25 ψήφους υπέρ και 1 λευκό, 
ως λαβών την απόλυτη πλειοψηφία των μελών.  

Ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος, κ. Γκαλέτσης Αθανάσιος εκλέγεται με ψήφους 25 υπέρ και 1 
λευκό, ως λαβών την απόλυτη πλειοψηφία των μελών.  

Ο υποψήφιος Γραμματέας κ. Κατζικάς Γεώργιος εκλέγεται με ψήφους 26 υπέρ, ως λαβών την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του, τις διατάξεις 
του Δ.Κ.Κ., τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10, την εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με αριθμό 933 / ΑΠ 96605/29-12-2021 : «Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού 
συμβουλίου»,  τις προφορικές δηλώσεις των παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση», «ΑΝΥΠΑΚΟΗ 
στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», οι οποίες δηλώνουν ότι απέχουν της 
διαδικασίας : 

Α) Εκλέγει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, για το διάστημα 09.01.2022 έως 31.12.2023, ως ακολούθως : 

Πρόεδρος : Κουσενίδης Αλέξανδρος, με 25 ψήφους υπέρ και 1 λευκό  
Αντιπρόεδρος : Γκαλέτσης Αθανάσιος,  με 25 ψήφους υπέρ και 1 λευκό.  
Γραμματέας : Κατζικάς Γεώργιος, με 26 ψήφους υπέρ. 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2022 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο Προεδρεύων Σύμβουλος           Τα Μέλη 
                                             
   Μανωλόπουλος Βασίλειος                                    Αμπελόκηποι  10 - 01 - 2022 
            Ακριβές Απόσπασμα 

        

        Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                          Ο Προεδρεύων Σύμβουλος                                                         

                                                      

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Μανωλόπουλος Βασίλειος 
 


