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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 : 3 / 2022       

Θέμα: 
 

 Εκλογή έξι (6) τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 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  
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28 Σμήλιος Ηλίας   

29 Καρασαρλίδου Σοφία  

 

Στην συνεδρίαση  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. 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Κουσενίδης Αλέξανδρος κάλεσε το 
Συμβούλιο, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, να προβεί στην εκλογή των έξι (6)  τακτικών μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και των έξι (6) αναπληρωματικών, για την περίοδο 09-01-2022 έως 
31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/10 και την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό 932 / ΑΠ 96599/29-12-2021 : «Διαδικασία Συγκρότησης και 
Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν έξι (6) συνολικά τακτικά μέλη, εκ των οποίων, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε 
παράταξη στις επιτροπές, τα τέσσερα (4) μέλη θα προέρχονται από την παράταξη του εκλεγέντος 
Δημάρχου, το ένα (1) μέλος θα προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, δεύτερη σε 
εκλογική δύναμη και το άλλο ένα (1) μέλος θα προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, 
τρίτη σε εκλογική δύναμη. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τις παρατάξεις να καταρτίσουν τα ψηφοδέλτιά τους και τους συμβούλους να 
εκλέξουν τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της επιτροπής, επιλέγοντας το ψηφοδέλτιο της 
παράταξης που επιθυμούν και θέτοντας μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης. Ως μέλη της 
επιτροπής θα εκλεγούν οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι της κάθε παράταξης και σε 
αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η κάθε παράταξη στην επιτροπή (σύμφωνα 
με τα προαναφερόμενα). Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελέσουν, κατά σειρά 
σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα 
διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

Μετά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ο πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων ανά 
παράταξη, που έχουν ως εξής : 

 
Από την Παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ» 
- Αβραμίδης Μωυσής  
- Ζυγανιτίδης Απόστολος  
- Ιωαννίδης Εμμανουήλ  

- Κωνσταντίνου Κυριάκος  
- Παπαδήμας Αναστάσιος  
- Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  
- Σεμερτζίδου Αγγελική  

- Σουσλόγλου Νικόλαος  
 
Από την Παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 

- Μύθυμη Ελένη  

- Ράπτου Όλγα  

 
Από την Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
- Νοτάκης Ιωάννης   
- Τσομπανοπούλου Μελίσα  

και ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των μελών της επιτροπής, όπως αυτή περιγράφεται 
ανωτέρω και κατά την οποία οι κ.κ. Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία απείχαν.    
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων, από το σύνολο των 29 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ψήφισαν οι 27 και οι σταυροί προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, όπως καταμετρήθηκαν 
και ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο, έχουν ως εξής : 
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Από την Παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ» 

- ο υποψήφιος  Αβραμίδης Μωυσής    έλαβε 4 ψήφους  
- ο υποψήφιος  Ζυγανιτίδης Απόστολος   έλαβε 17 ψήφους 

- ο υποψήφιος  Ιωαννίδης Εμμανουήλ   έλαβε 4 ψήφους 
- ο υποψήφιος  Κωνσταντίνου Κυριάκος   έλαβε 17 ψήφους 

- ο υποψήφιος  Παπαδήμας Αναστάσιος   έλαβε 4 ψήφους 
- ο υποψήφιος  Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  έλαβε 17 ψήφους 

- η υποψήφια   Σεμερτζίδου Αγγελική   έλαβε 4 ψήφους 
- ο υποψήφιος Σουσλόγλου Νικόλαος   έλαβε 17 ψήφους 

 
Από την Παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 
- η υποψήφια      Μύθυμη Ελένη   έλαβε 3 ψήφους 
- η υποψήφια  Ράπτου Όλγα                              έλαβε 4 ψήφους 

 
Από την Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
- ο υποψήφιος  Νοτάκης Ιωάννης     έλαβε 0 ψήφους  
- η υποψήφια  Τσομπανοπούλου Μελίσα   έλαβε 1 ψήφους 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ως τακτικά μέλη εκλέγονται οι πρώτοι 
σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι της κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών 
που δικαιούται η κάθε μια (παράταξη) στην επιτροπή (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία 
και αφού έλαβε υπ’ όψη του την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 3852/10 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό 932 / ΑΠ 
96599/29-12-2021: «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».   

Μετά από  δημόσια κλήρωση που διενέργησε ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μεταξύ των 
συμβούλων που ισοψήφησαν η σειρά είναι ως εξής: 

Α)  Εκλέγει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα έξι (6) τακτικά και τα έξι (6) αναπληρωματικά 

μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, για το 

διάστημα 09.01.2022 έως 31.12.2023, ως ακολούθως : 

Τακτικά μέλη :  1) Ζυγανιτίδης Απόστολος   

2) Κωνσταντίνου Κυριάκος  

3) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 

4) Σουσλόγλου Νικόλαος 

5) Ράπτου Όλγα  

6) Τσομπανοπούλου Μελίσα  

 

Αναπληρωματικά Μέλη (ανά παράταξη) :  

1) Παπαδήμας Αναστάσιος  

2) Αβραμίδης Μωυσής  

3) Ιωαννίδης Εμμανουήλ  

4) Σεμερτζίδου Αγγελική 

5) Μύθυμη Ελένη 

6) Νοτάκης Ιωάννης 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο της εκτέλεσης της παρούσης 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2022 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                     Αμπελόκηποι  10-01-2022 
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                                                       Ακριβές Απόσπασμα 
     

       Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                               Ο Πρόεδρος 

 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                     Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 


