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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 19ης/ 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης 181
Αρ.Πρωτ. 17750/26-9-2014

Περίληψη
Σύσταση και ορισµός µελών Επιτροπής Ψηφισµάτων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24/9/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 µ.µ.
προσεκλήθη σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Χαλκηδόνος ύστερα από την µε
αρ.πρωτ.17242/19-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Κοσκινά Ευρυσθένη που επιδόθηκε σε
καθένα από τους συµβούλους, σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών, βρέθηκαν:

Παρόντες
1)
2)
3)
4)

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆ΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΜΗΝΤΣΙΟΥ∆ΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΠΑΡΑΛΥΚΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ

5)
6)
7)
8)
9)

ΒΛΑΪΚΟΥ∆ΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΣΜΑΗΛΙ∆ΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

10)
11)

ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΑΠΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

12)
13)
14)
15)

ΞΕΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ-∆ΑΝΑΗ
ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16)
17)
18)
19)

ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

20)
21)
22)
23)

ΡΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑ∆ΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΗΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΟΥΛΓΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΫΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Απόντες
1) ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε και ο ∆ήµαρχος κος Τσουκνιδάς Ιωάννης
Επίσης κλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των ∆ηµ. Και Τοπ. Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν:
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Παρθενίου, Σαλτζόγλου Αναστάσιος - Αποχώρησε µετά το 32ο θέµα
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ελεούσας, Μπλούκος Βασίλειος - Αποχώρησε µετά το 30ο θέµα
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Προχώµατος, Σαρηµιχαηλίδης Αντώνιος - Αποχώρησε µετά το 32ο θέµα
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγχιάλου, Ναρλής Ιώαννης - Αποχώρησε µετά το 30ο θέµα
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ξηροχωρίου, Τσινασλανίδης Ιάκωβος - Αποχώρησε µετά το 30ο θέµα
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Χαλκηδόνας, Μητσάκης Αθανάσιος - Αποχώρησε µετά το 25ο θέµα
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Γέφυρας, Ευσταθιάδης Λουκάς
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Βαθυλάκκου, Λιβιδίκος Ιωάννης - Αποχώρησε µετά το 32ο θέµα
Οι Πρόεδροι των υπολοίπων ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και
κλήθηκαν νόµιµα

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κος Κοσκινάς Ευρυσθένης κήρυξε την έναρξη της ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης παρουσία και της
δηµοτικής υπαλλήλου Γεωργιάδου Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.
Γίνεται µνεία ότι:
 Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µείζονος Αντιπολίτευσης κ.κ. Αραµπατζής Αριστείδης, Βαδαρλής Αθανάσιος, Κούρας
∆ήµος, Μπίκος Βασίλειος, Κωστοπούλου Μαρία και Χατσίδης Πασχάλης αποχώρησαν οριστικά κατά την συζήτηση
των ανακοινώσεων – αναφορών, κατόπιν της αρνητικής απάντησης του κου ∆ηµάρχου σε ερώτηση του κου
Αραµπατζή αν προτίθεται να αλλάξει την εισήγηση του 41ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο « Εκλογή
τεσσάρων εκπροσώπων στο ∆ιαδηµοτικό Όργανο ∆υτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης προκειµένου να εκλεγεί νέο ∆.Σ.
στο Κ.Ε.Κ. «ΝΕΦΕΛΗ» στην οποία η πρόταση του ∆ηµάρχου είναι και οι τέσσερις εκπρόσωποι να προέρχονται από
την πλειοψηφία.
 Η δηµοτική σύµβουλος κα Παραλυκίδου Ευδοκία αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση µετά την ψήφιση του 13ου
θέµατος λόγω σοβαρού προβλήµατος υγείας.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η ψήφιση του παρόντος θέµατος έγινε παρουσία είκοσι πέντε (25) δηµοτικών συµβούλων
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το δ.σ. ότι υπάρχουν και δύο (2) εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα, τα οποία και έθεσε υπόψη
του.
Οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε για την συζήτησή τους κι αποφάσισε γι’ αυτά πριν από τη συζήτηση των
θεµάτων Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 27ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο «Σύσταση και ορισµός µελών Επιτροπής
Ψηφισµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και εισηγούµενος του θέµατος είπε ότι: «Στον Κανονισµό Λειτουργίας
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ψηφίστηκε µε την υπ’αρ. 149/2011απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, προβλέπεται
η ύπαρξη επιτροπής ψηφισµάτων για τα διάφορα θέµατα που απασχολούν τον ∆ήµο µας.
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Για το λόγο αυτό προτείνω να συσταθεί τετραµελής επιτροπή που θα αποτελείται από:
1.

Ένα (1) σύµβουλο της πλειοψηφίας

2.

Ένα (1) δηµοτικό σύµβουλο της µείζονος αντιπολίτευσης

3.

Ένα (1) δηµοτικό σύµβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης και

4.

Ένα (1) δηµοτικό σύµβουλο της β΄ ελάσσονος αντιπολίτευσης

Έργο της επιτροπής θα είναι η σύνταξη ψηφισµάτων του ∆ήµου και η έκδοσή τους κατόπιν εγκρίσεώς τους από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής θα ακολουθεί την θητεία της παρούσας δηµοτικής αρχής.
Καλείται το ∆.Σ. θα αποφασίσει σχετικά µε την σύσταση της ανωτέρω επιτροπής».

Το δηµοτικό συµβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
∆.Σ., καθώς και:
-

Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ψηφίστηκε µε την υπ’αρ. 149/2011απόφαση
δηµοτικού συµβουλίου

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συστήνει Τετραµελή Επιτροπή για την σύνταξη των ψηφισµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου,
η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω δηµοτικούς συµβούλους:
1.

Κοσκινάς Ευρυσθένης, Πρόεδρος ∆.Σ., δηµοτικός σύµβουλο της πλειοψηφίας

2.

Αραµπατζής Αριστείδης, αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης

3.

Αλεκάκης Ιωάννης, δηµοτικός σύµβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης και

4.

Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη, δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας, (καθώς η παράταξη της
β΄ελάσσονος αντιπολίτευσης δεν υπέδειξε εκπρόσωπο)

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κος Κοσκινάς Ευρυσθένης
Έργο της επιτροπής θα είναι η σύνταξη ψηφισµάτων του ∆ήµου και η έκδοσή τους κατόπιν εγκρίσεώς τους από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής θα ακολουθεί την θητεία της παρούσας δηµοτικής αρχής.
Μειοψήφησε ο κος Μωϋσίδης Σάββας, ο οποίος δεν δέχθηκε να συµµετάσχει στην επιτροπή

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 181/2014
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα µέλη
(υπογραφές)
Σωστό απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

