
 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  09 - 01 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :013/2017 
 
ΘΕΜΑ: 1.Αποδοχή χρηµατοδότησης 155.399,44 € από το Πράσινο Ταµείο για την απόκτηση 

διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή Κυρίµης 
 2. Έγκριση σχεδίου σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού  
 3. Έγκριση προσχώρησης του ∆ήµου µας στους όρους και συµφωνίες της από 30.12.2016 

σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος 
του Πράσινου Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 3 
«Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Απόκτησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων»  

 4. Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού 
 5. Ορισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως χειριστή και µεσεγγυούχου του 

προϊόντος του ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης 
εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που συµφωνούνται στην από 
30.12.2016 σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού 

 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 22:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 312/05-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που 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 είκοσι επτά (27) και απόντες έξι(06)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αποστολίδου Μαρία 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
5 Κουσενίδης Αλέξανδρος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα  
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  
8 Σιδηρόπουλος Σάββας 8  
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9  

10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος  21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Ράπτου Ολγα 25  

 
 



26 Νοτάκης Ιωάννης 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
Ο Πρόεδρος  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 ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 
Βασίλης  έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

Σε συνέχεια της µε Α.Π.4212/10.11.2014 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Απόκτηση και ∆ιαµόρφωση 
Ελεύθερων Χώρων και ∆ιατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις»  και διάθεσης πίστωσης έτους 2014, ο 
∆ήµος µας είχε υποβάλλει αίτηση ( αρ. πρωτ. Πράσινου Ταµείου 2015-00195/15-01-2015) για την 
χρηµατοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας 4 ( ΑΠ 4), που αφορά «Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις ( άρθρο 110 του από 14.7.1999 π.δ. « Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής 
Νοµοθεσίας»,Ν.3028/2002 κλπ.) και συγκεκριµένα για απαλλοτρίωση διατηρητέου κτηρίου και του 
περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή της Κυρίµη- ∆ενδροποτάµου του τέως  ∆ήµου Μενεµένης και 
σήµερα ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης στο ΟΤ.90Γ,που είναι χαρακτηρισµένο ως χώρος  ∆ηµοτικού 
Πολιτιστικού και Εκθεσιακού Κέντρου . 

Με το από 02.10.2015( αρ.πρωτ.195/2015) έγγραφό του το Πράσινο Ταµείο µας ενηµέρωσε ότι 
µε την αρ.πρ. 94.3.2015( Α∆Α:Β8Ν646Ψ844-9ΗΛ) Απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου 
αποφασίστηκε εκτός των άλλων αποφάσεων του, ο ∆ήµος µας να υποβάλλει τα συµπληρωµατικά 
δικαιολογητικά  εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη λήψη της σχετικής επιστολής, ώστε να εξεταστεί 
το αίτηµά µας σε µεταγενέστερη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Ταµείου. 

� Το ένα αφορούσε την υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού των δύο µερών για την µελλοντική 
µεταβίβαση του ακινήτου και ανάληψη δαπάνης από το δυνητικό δικαιούχο για το τίµηµα πέρα 
της αντικειµενικής αξίας.  

� Το δεύτερο ( κεφ.1.4,εδαφ. Ιβ.) αφορούσε την Απόφαση «Ανάληψης δέσµευσης και 
αποδεδειγµένης εξόφλησης από τον ∆ικαιούχο του προγράµµατος κάθε απαιτούµενης δαπάνης 
( όπως ιδίως αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, υποθηκοφυλάκων) και κάθε 
απαιτούµενου φόρου µεταβίβασης ακινήτου, τέλους χαρτοσήµου η άλλο φόρου η τέλους η 
δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.» 

Με το Ιδιωτικό Συµφωνητικό οι ιδιοκτήτες : Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου – 
Κίµωνος και Ευαγγελία συζ. ∆ηµητρίου Στεφανίδου, το γένος Αντώνιου Βιτάλη αποδέχτηκαν ως τίµηµα 
της  άνω αναφερόµενης  αγοράς από το Πράσινο Ταµείο, το ποσό που προκύπτει  αποκλειστικά 
και µόνο από την αντικειµενική αξία χωρίς επιπλέον δέσµευση από το ∆ήµο. 

Μετά από τα παραπάνω στις  24/8/2016 ενηµερωθήκαµε από το Πράσινο Ταµείο ότι µε την υπ΄ 
αρ. 109.6.2/2016 (Α∆Α: 72ΛΓ46Ψ844-ΙΝ4) Απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου εγκρίθηκαν 
οι προτάσεις στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Απόκτησης 
∆ιατηρητέων Κτιρίων» στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» για το έτος 2016, σε συνέχεια της 94.3/15 απόφασης του ∆.Σ. Για το ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης είχε εγκριθεί η χρηµατοδότηση του έργου µε το ποσό των 161.123,00 
ευρώ. 

 



Στις 2.1.2017 ενηµερωθήκαµε ότι µε την υπ΄ αριθµ. 109.6.2/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου εγκρίθηκαν εννέα (9) αιτήµατα ∆ήµων συνολικού προϋπολογισµού 
2.187.710,12 ευρώ  ως δικαιούχων χρηµατοδότησης, µεταξύ των οποίος και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-
Μενεµένης,. Το ποσό που έχει εγκριθεί µε επικαιροποιηµένα τα ποσά χρηµατοδότησης στις νέες 
αντικειµενικές αξίες όπως αυτές ισχύουν βάση της υπ΄ αρ. ΠΟΛ.1009/18-1-2016 απόφασης αναπληρ. 
Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ48Β/20-1-16), για το ∆ήµο µας ανέρχεται σε 155.399,44 €. 

 
Για την όσο το δυνατόν πιο εύρυθµη και αποτελεσµατική υλοποίηση του Α.Π.3 του εν λόγω 

Προγράµµατος, µε την αριθµ. 114.9/2016 απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου αποφασίστηκε η 
σύσταση ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε δικαιούχους τους ∆ήµους, των οποίων οι προτάσεις είχαν εγκριθεί µε την αριθµ. 109.6.2/2016 
απόφασή του.  
Ύστερα από τα παραπάνω, 
 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
1. Την αποδοχή χρηµατοδότησης 155.399,44 € από το Πράσινο Ταµείο για την απόκτηση 

διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή της Κυρίµη- ∆ενδροποτάµου του τέως  ∆ήµου Μενεµένης και 
σήµερα ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης στο ΟΤ.90Γ,που είναι χαρακτηρισµένο ως χώρος  
∆ηµοτικού Πολιτιστικού και Εκθεσιακού Κέντρου . 

2. Την έγκριση του σχεδίου σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού  
3. Την έγκριση προσχώρησης του ∆ήµου µας στους όρους και συµφωνίες της από 30.12.2016 

σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του 
Πράσινου Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 3 
«Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Απόκτησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων». 

4. Την εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού 
5. Τον ορισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως χειριστή και µεσεγγυούχου του 

προϊόντος του ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής 
και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που συµφωνούνται στην από 30.12.2016 
σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Εγκρίνει την αποδοχή χρηµατοδότησης 155.399,44 € από το Πράσινο Ταµείο για την απόκτηση 

διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή της Κυρίµη- ∆ενδροποτάµου του τέως  ∆ήµου Μενεµένης και 
σήµερα ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης στο ΟΤ.90Γ,που είναι χαρακτηρισµένο ως χώρος  
∆ηµοτικού Πολιτιστικού και Εκθεσιακού Κέντρου . 

2) Εγκρίνει το σχέδιο σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού  
3) Εγκρίνει την προσχώρηση του ∆ήµου µας στους όρους και συµφωνίες της από 30.12.2016 
σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου 
Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Α.Π. 3 «Συνεχιζόµενο 
Πρόγραµµα Απόκτησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων». 
4) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού 
5) Εγκρίνει τον ορισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως χειριστή και µεσεγγυούχου του 
προϊόντος του ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού και χορηγεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και 
εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που συµφωνούνται στην από 30.12.2016 σύµβαση 
δεσµευµένου λογαριασµού 
6)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 013/2017 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 



    Ο Πρόεδρος    
 
                                                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος     Αµπελόκηποι  10 - 01 - 2017 
  
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                          Ο Πρόεδρος   
  
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


