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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 10-3-2013 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

 *******       Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  8 / 2013 

 

Θ Δ Μ A: «Δθινγή Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 10 Μαξηίνπ 2013 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Κπξηαθή θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 351/8-2-2013 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ δήκνπ ηεο έδξαο ηνπ Σπλδέζκνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 

3463/2006).  

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν δεθαηξηώλ (13) κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  (9) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο   6. Λεθάθεο Πέηξνο 

2. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     7. Ηζααθίδε Άληδεια 

3. Καλάθεο Σηπιηαλόο      8. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

4. Καξνύκπεο Αληώλεο     9. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

5. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 

 

Α Π Ο Ν Σ Δ  (4) 
 

1. Γάθεο Βαζίιεηνο      3. Εεηεξίδεο Θεόδσξνο 

2. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο      4. Παπαδόπνπινο Ησαθείκ 
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

Ο θ. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο, αληηπξόζσπνο ηνπ κεγαιύηεξνπ ζε πιεζπζκό δήκνπ, κεηά 

ην δήκν ηεο έδξαο ηνπ Σπλδέζκνπ, πνπ έιαβε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο, ν νπνίνο πξνήδξεπε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επεηδή δελ παξίζηαην απηόο πνπ ην ζπγθάιεζε (παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 3463/2006), θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «εθινγήο Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ», έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ:  

α) Τηο ζρεηηθέο απνθάζεηο εθινγήο ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ δήκσλ-κειώλ ζην 

Σύλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν 2011-2014. 

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010. 
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γ) Τηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Τελ αξηζκ. 7950/21/17-2-2011 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 

 

Σηε ζπλέρεηα, αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ν Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο, ην 

ηαθηηθό θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ρσξηζηέο δηαδηθαζίεο εθινγήο, γηα 

δηεηή ζεηεία, ηνλ πξώην θαη ηξίην ρξόλν ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ. Οη ςεθνθνξίεο γηα ηελ 

αλάδεημε όισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο είλαη κπζηηθέο θαη δηελεξγνύληαη κε ςεθνδέιηηα. 

 Γηα ηε δηεμαγσγή όισλ ησλ κπζηηθώλ ςεθνθνξηώλ, αλέθεξε, όηη πξέπεη λα νξηζζνύλ 

δύν (2) ςεθνιέθηεο θαη πξόηεηλε ηνπο θ.θ. Λεθάθε Πέηξν θαη Κηνζένγινπ Διεπζέξην, 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο Θεζζαινλίθεο, πξόηαζε, πνπ έγηλε απνδεθηή από όια ηα κέιε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τα πξαθηηθά ηήξεζε ν γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, Παδαξιόγινπ 

Αζαλάζηνο, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθόο. 

 Αθνινύζσο, έιαβε ην ιόγν ν θ. Καξνύκπεο Αληώληνο, δεκνηηθόο ζύκβνπινο 

Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο πξόηεηλε γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνλ θ. Διεπζεξηάδε Φξήζην – 

Κσλζηαληίλν, δεκνηηθό ζύκβνπιν Θεζζαινλίθεο. 

 Ζ θα. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή, δεκνηηθή ζύκβνπινο Παύινπ Μειά, απηνπξνηάζεθε. 

 Μεηέπεηηα θαη αθνύ δελ ππήξμε άιιε ππνςεθηόηεηα, έγηλε κπζηηθή ςεθνθνξία κε 

ςεθνδέιηηα κεηαμύ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

 Δπί ελλέα (9) παξόλησλ, ςήθηζαλ όινη. Από ηελ θαηακέηξεζε πξνέθπςε όηη: 

ΔΓΚΤΡΑ ΦΗΦΟΓΔΛΣΙΑ  : εννέα (9) 

ΑΚΤΡΑ   : --- 

ΛΔΤΚΑ   : --- 

ΔΛΑΒΑΝ   : Δλεσθεριάδης Υρήζηος – Κωνζηανηίνος, οκηώ (8) ψήθοσς. 

      Φιρινίδοσ Κσριακή, μια (1) ψήθο. 

 

 σνεπώς, Πρόεδρος ηοσ σνδέζμοσ και ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ 

σνδέζμοσ Γήμων Γσηικής Θεζζαλονίκης για ηην δημοηική περίοδο 2013 - 2014, 

εκλέγεηαι ο κ. Δλεσθεριάδης Υρήζηος – Κωνζηανηίνος, δημοηικός ζύμβοσλος 

Θεζζαλονίκης, ο οποίος έλαβε ηην απόλσηη πλειοψηθία ηων παρόνηων ζσμβούλων. 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  8 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

 O Πξνεδξεύσλ     Ο Γξακκαηέαο       Τα κέιε 

 

 Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 
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 Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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