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                  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  23 - 01 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 026 / 2017 
 

 ΘΕΜΑ:  Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Ιανουαρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1378/19-01-2017 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 τριάντα (30) και απόντες τρείς(03)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 4  
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 5  
6 Καρράς Ευστράτιος 6  
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7  
8 Κεσόγλου Παύλος 8  
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  
10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 23  
24 Αβραµίδης Μωϋσής 24  
25 Λαδάς Παράσχος 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Ράπτου Ολγα 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31  31  
32  32  
33  33  
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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 και ήταν παρών στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ  έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

Με την υπ’ αριθ.382/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε η µε αρ. 
281/2013 προηγούµενη απόφαση που αφορούσε δωρεάν παραχώρηση χρήσης από το ∆ήµο 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης γραφείων του ΚΑΠΗ Μενεµένης  για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
του ΕΟΠΥΥ και την κάλυψη των αναγκών σε περίθαλψη του πληθυσµού του ∆ήµου.  

Με το  υπ’ αριθ. 86151/2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που αφορά τον έλεγχο της νοµιµότητας της υπ’ αριθ 382/2016 απόφασης, ζητήθηκε να 
συµπληρωθεί περαιτέρω η παραπάνω απόφαση. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούµαστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως προβεί 
σε τροποποίηση-συµπλήρωση της προηγούµενης απόφασης ως εξής: 

α) Σύµφωνα µε τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο Ν. 4238/2014, η παραχώρηση των χώρων 
γίνεται για την ανάπτυξη δράσεων του Π.Ε.∆.Υ. Μονάδα Υγείας ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 

β) Ο νέος χώρος που παραχωρείται για τη νοσοκόµα βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου, 
γειτνιάζει µε το χώρο που έχει παραχωρηθεί στον ιατρό και είναι εµβαδού 5,80τµ. Ο χώρος που 
είναι παραχωρηµένος στον ιατρό είναι εµβαδού 20,5τµ , δηλαδή συνολικά παραχωρούνται χώροι 
εµβαδού 26,30τµ. 

γ) Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης όλων των παραπάνω χώρων ορίζεται πενταετής. 
δ) Τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των συγκεκριµένων χώρων συµπεριλαµβάνονται 

στα έξοδα του κτιρίου και είναι ελάχιστα καθώς χρησιµοποιούνται µόνο για 7 ώρες/εβδοµάδα. Οι 
παραπάνω χώροι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του υπόλοιπου κτιρίου όπου στεγάζονται 
κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου  

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης προέβη στη δωρεάν παραχώρηση των συγκεκριµένων 
χώρων  λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού για πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες. Άλλωστε οι προσφερόµενες στους πολίτες υπηρεσίες αξιολογείται ότι υπερβαίνουν του 
πιθανού οικονοµικού οφέλους από την επιβολή τέλους χρήσης των χώρων. Η υλικοτεχνική δοµή 
που χρησιµοποιείται στους συγκεκριµένους χώρους δεν παρέχεται από το ∆ήµο Αµπελοκήπων-
Μενεµένης.  
                                                                                                                                          

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

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1)Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ΄άριθµ.382/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε 
την παραχώρηση κατά χρήση γραφείων του ΚΑΠΗ Μενεµένης στον ΕΟΠΥΥ και συγκεκριµένα: 
 

α) Σύµφωνα µε τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο Ν. 4238/2014, η παραχώρηση των χώρων 
γίνεται για την ανάπτυξη δράσεων του Π.Ε.∆.Υ. Μονάδα Υγείας ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 

β) Ο νέος χώρος που παραχωρείται για τη νοσοκόµα βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου, 
γειτνιάζει µε το χώρο που έχει παραχωρηθεί στον ιατρό και είναι εµβαδού 5,80τµ. Ο χώρος που 
είναι παραχωρηµένος στον ιατρό είναι εµβαδού 20,5τµ , δηλαδή συνολικά παραχωρούνται χώροι 
εµβαδού 26,30τµ. 

γ) Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης όλων των παραπάνω χώρων ορίζεται πενταετής. 
δ) Τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των συγκεκριµένων χώρων συµπεριλαµβάνονται 

στα έξοδα του κτιρίου και είναι ελάχιστα καθώς χρησιµοποιούνται µόνο για 7 ώρες/εβδοµάδα. Οι 
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παραπάνω χώροι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του υπόλοιπου κτιρίου όπου στεγάζονται 
κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου.  

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης προέβη στη δωρεάν παραχώρηση των συγκεκριµένων 
χώρων  λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού για πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες. Άλλωστε οι προσφερόµενες στους πολίτες υπηρεσίες αξιολογείται ότι υπερβαίνουν του 
πιθανού οικονοµικού οφέλους από την επιβολή τέλους χρήσης των χώρων. Η υλικοτεχνική δοµή 
που χρησιµοποιείται στους συγκεκριµένους χώρους δεν παρέχεται από το ∆ήµο Αµπελοκήπων-
Μενεµένης.  
 

2) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 026 / 2017 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   
     Ο Πρόεδρος    
             Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           
 
           Αµπελόκηποι  24 - 01 - 2017 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                           Ο Πρόεδρος   
 
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


