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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ∆ΗΜΩΝ      Από τα πρακτικά της 3-4-2014 
∆ΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
 *******       Συμβουλίου του Συνδέσμου. 
 

Αριθμός  Απόφασης  12 / 2014 
 

Θ Ε Μ A: «Εκλογή Αναπληρωματικού Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου» 
 

 Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 3 Απριλίου 2014 

ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

του Συνδέσμου ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθμ. 826/28-3-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του αντιπροσώπου του δήμου της έδρας του Συνδέσμου, που δόθηκε στον κάθε 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Κώδικα ∆ήμων (Ν. 

3463/2006).  

 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 9 του άρθρου 246 του Ν. 

3463/2006), δεδομένου ότι σε σύνολο δώδεκα (12) μελών, (το δέκατο τρίτο μέλος δεν έχει 

ορισθεί ακόμη από τον ∆ήμο Νεάπολης – Συκεών μετά την παραίτηση του κ. Φασφαλή) ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (10) 
 

1. Ζέρβας Κωνσταντίνος 6.   Τελίδης Αναστάσιος 
2. Κανάκης Στυλιανός 7.   Φιρινίδου Κυριακή 
3. Κιοσέογλου Ελευθέριος 8.   Μανδαλιανός Αλέξανδρος 
4. Λεκάκης Πέτρος 9.   Ισαακίδη Άντζελα 
5. Κουσενίδης Αλέξανδρος 10. Καρούμπης Αντώνιος 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (2) 
 

1.Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος     2. Παπαδόπουλος Ιωακείμ  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

Ο κ. Μανδαλιανός Αλέξανδρος, αντιπρόσωπος του δήμου της έδρας του Συνδέσμου, ο 

οποίος προήδρευε του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 3ο θέμα (έκτακτο) της ημερήσιας διάταξης περί «εκλογής αναπληρωματικού 

Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου», λόγω του ότι η κ. Φιρινίδου Κυριακή η 

οποία ήταν αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου εξελέγη στην 

προηγούμενη ψηφοφορία στη θέση του τακτικού μέλους, απαιτείται λοιπόν η εκλογή και ενός 

αναπληρωματικού μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, ακολούθως έθεσε 

υπόψη των μελών του Συμβουλίου:  
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α) Τις σχετικές αποφάσεις εκλογής των αντιπροσώπων των δήμων-μελών στο 

Σύνδεσμο ∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο 2011-2014. 

β) τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010. 

γ) Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006. 

δ) Την αριθμ. 7950/21/17-2-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Στη συνέχεια, ανέφερε προς τα μέλη του Συμβουλίου ότι ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, το 

τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία από τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με χωριστές διαδικασίες εκλογής, για 

διετή θητεία, τον πρώτο και τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου. Οι ψηφοφορίες για την 

ανάδειξη όλων των οργάνων διοίκησης είναι μυστικές και διενεργούνται με ψηφοδέλτια. 

 Για τη διεξαγωγή όλων των μυστικών ψηφοφοριών, ανέφερε, ότι πρέπει να ορισθούν 

δύο (2) ψηφολέκτες και πρότεινε τους κ.κ. Λεκάκη Πέτρο και Ζέρβα Κωνσταντίνο, δημοτικούς 

συμβούλους Θεσσαλονίκης, πρόταση, που έγινε αποδεκτή από όλα τα μέλη του Συμβουλίου. 

 Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Συνδέσμου, Τσομπανίδου Αναστασία, κλάδου ΤΕ 

∆ιοικητικός. 

 Ακολούθως, έλαβε το λόγο ο κ. Τελίδης Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρότεινε για τη θέση του αναπληρωματικού Μέλους της Ε.Ε του 

Συνδέσμου τον κ. Κανάκη Στυλιανό, δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης. 

 Μετέπειτα και αφού δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα, έγινε μυστική ψηφοφορία με 

ψηφοδέλτια μεταξύ των παρόντων μελών του Συμβουλίου. 

 Επί δέκα (10) παρόντων, ψήφισαν δέκα (10).  Από την καταμέτρηση προέκυψε ότι: 

ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ  : δέκα (10) 

ΑΚΥΡΑ   : μηδέν (0) 

ΛΕΥΚΑ   : δύο (2) 

ΕΛΑΒΑΝ   : Κανάκης Στυλιανός, οκτώ (8) ψήφους. 

     

 Συνεπώς, αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου 

∆ήμων ∆υτικής Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2013 - 2014, 

εκλέγεται ο κ. Κανάκης Στυλιανός, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έλαβε 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α  12 
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

 O Προεδρεύων     Η Γραμματέας       Τα μέλη 

 
 Μανδαλιανός Αλέξανδρος    Τσομπανίδου Αναστασία 

 ∆ημοτικός Σύμβουλος Κορδελιού-Ευόσμου  ΤΕ ∆ιοικητικός 
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