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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου                                                          Από το πρακτικό της 30-03-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 98 / 2015 
 
ΘΕΜΑ: ΟΟρριισσµµόόςς  οορρκκωωττώώνν  εελλεεγγκκττώώνν  γγιιαα  ττοονν  τταακκττιικκόό  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  
ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν--ΜΜεεννεεµµέέννηηςς  ((ΚΚ..∆∆..ΕΕ..∆∆..ΑΑ..ΜΜ..)),,  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001144.  
 
 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 30ην του µήνα Μαρτίου έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 4037/26-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, 
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος 
Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κάτζικας Γεώργιος, 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα,  Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 αλλά απουσίασε και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης κα Κόπτη 
Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία, αλλά δεν παρέστησαν.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 20ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ 
κος Αβραµίδης Κυριάκος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι η  ΚΚοοιιννωωφφεελλήήςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν--ΜΜεεννεεµµέέννηηςς  ((ΚΚ..∆∆..ΕΕ..∆∆..ΑΑ..ΜΜ..))  σσυυσσττήήθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  6600//22001111  
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν  --  ΜΜεεννεεµµέέννηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  υυππ΄́  ααρριιθθµµόό  1122119966//1144..0044..22001111  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  
ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ––  ΘΘρράάκκηηςς  λλήήφφθθηηκκεε  ννόόµµιιµµαα  κκααιι  δδηηµµοοσσιιεεύύθθηηκκεε  σσττοο  υυππ’’  ααρριιθθµµόό  11110000//  0022--0066--22001111  
ΦΦΕΕΚΚ  ττεεύύχχοοςς  ΒΒ΄́..  
  
ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ππρροοήήλλθθεε  ααππόό  ττηη  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  ττηηςς::  11))  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  
ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν  ((ΚΚ..∆∆..ΕΕ..ΠΠ..ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..))  κκααιι  22))  
ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ΜΜεεννεεµµέέννηηςς  ((∆∆ΗΗ..ΚΚ..ΕΕ..ΜΜ..)),,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  110099  ττοουυ  ΝΝ..33885522//1100  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  
ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877ΑΑ’’//0077--0066--22001100))..  
  
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ππααρρ..11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  226611  ττοουυ  ΝΝ33446633//22000066  οο  τταακκττιικκόόςς  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  
ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  γγίίννεεττααιι  ααππόό  δδύύοο  εελλεεγγκκττέέςς,,  πποουυ  εεππιιλλέέγγοοννττααιι  κκααιι  δδιιοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  δδηηµµοοττιικκόό  
ήή  κκοοιιννοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  σσττηηνν  ααρρχχήή  κκάάθθεε  οοιικκοοννοοµµιικκοούύ  έέττοουυςς..  ΜΜεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  ααππόόφφαασσηη  οορρίίζζεεττααιι  κκααιι  
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ηη  ααµµοοιιββήή  ττοουυςς..  ΩΩςς  εελλεεγγκκττέέςς  οορρίίζζοοννττααιι  οορρκκωωττοοίί  εελλεεγγκκττέέςς  ήή  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  
νναα  οορριισσττοούύνν  εελλεεγγκκττέέςς  σσεε  ααννώώννυυµµηη  εεττααιιρρεείίαα..  ΟΟ  οορριισσµµόόςς  οορρκκωωττώώνν  εελλεεγγκκττώώνν  εείίννααιι  
υυπποοχχρρεεωωττιικκόόςς  σσττοονν  έέλλεεγγχχοο  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  πποουυ  έέχχεειι  εεττήήσσιιοο  κκύύκκλλοο  εερργγαασσιιώώνν  µµεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  έένναα  
εεκκααττοοµµµµύύρριιοο  ππεενντταακκόόσσιιεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((11..550000..000000€€))  εευυρρώώ..  
  
ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩ  ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  
  
ΓΓιιαα  ττοονν  τταακκττιικκόό  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  22001144  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  
ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν--ΜΜεεννεεµµέέννηηςς  ((ΚΚ..∆∆..ΕΕ..∆∆..ΑΑ..ΜΜ..))  ππρροοττεείίννοουυµµεε  ττοονν  οορριισσµµόό  δδύύοο  εελλεεγγκκττώώνν  ααππόό  ττηηνν  
εεττααιιρρίίαα  ΣΣ..ΟΟ..ΛΛ..  ΑΑ..ΕΕ..  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  ππρροοσσφφοορράάςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  ΣΣ..ΟΟ..ΛΛ..  ΑΑ..ΕΕ..  όόππωωςς  
ππααρραακκάάττωω::  11))  ΚΚοουυσσιιννόόββααλληη  ∆∆ηηµµήήττρρηη  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  µµεε    ΑΑΜΜ  1133559911  κκααιι  22))    ΚΚοουυττσσοουυρρλλήή  
ΠΠαασσχχάάλληη  µµεε  ΑΑΜΜ  4455229911  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  22001144  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  ΣΣ..ΟΟ..ΛΛ  ΑΑ..ΕΕ  µµεε  ααννααππλληηρρωωµµααττιικκοούύςς  
ττοουυςς  11))  ∆∆ιιααµµααννττήή  ΑΑθθααννάάσσιιοο  ττοουυ  ΣΣττεεφφάάννοουυ  µµεε  ΑΑ..ΜΜ  1133009911  κκααιι  22))  ΣΣτταασσιιννόόπποουυλλοο  ΧΧααρρίίλλααοο  µµεε  
ΑΑ..ΜΜ  3377667711,,  µµεε  ααµµοοιιββήή  ττέέσσσσεερριιςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  εευυρρώώ  ((44..000000,,0000  εευυρρώώ))..  
  

ΗΗ  δδααππάάννηη  θθαα  ββααρρύύννεειι  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  
ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν--ΜΜεεννεεµµέέννηηςς  ((ΚΚ..∆∆..ΕΕ..∆∆..ΑΑ..ΜΜ..)).. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει  γγιιαα  ττοονν  τταακκττιικκόό  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  22001144  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν--ΜΜεεννεεµµέέννηηςς  ((ΚΚ..∆∆..ΕΕ..∆∆..ΑΑ..ΜΜ..))  ππρροοττεείίννοουυµµεε  ττοονν  οορριισσµµόό  δδύύοο  εελλεεγγκκττώώνν  ααππόό  ττηηνν  
εεττααιιρρίίαα  ΣΣ..ΟΟ..ΛΛ..  ΑΑ..ΕΕ..  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  ππρροοσσφφοορράάςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  ΣΣ..ΟΟ..ΛΛ..  ΑΑ..ΕΕ..  όόππωωςς  
ππααρραακκάάττωω::  11))  ΚΚοουυσσιιννόόββααλληη  ∆∆ηηµµήήττρρηη  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  µµεε    ΑΑΜΜ  1133559911  κκααιι  22))    ΚΚοουυττσσοουυρρλλήή  ΠΠαασσχχάάλληη  µµεε  
ΑΑΜΜ  4455229911  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  22001144  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  ΣΣ..ΟΟ..ΛΛ  ΑΑ..ΕΕ  µµεε  ααννααππλληηρρωωµµααττιικκοούύςς  ττοουυςς  11))  ∆∆ιιααµµααννττήή  
ΑΑθθααννάάσσιιοο  ττοουυ  ΣΣττεεφφάάννοουυ  µµεε  ΑΑ..ΜΜ  1133009911  κκααιι  22))  ΣΣτταασσιιννόόπποουυλλοο  ΧΧααρρίίλλααοο  µµεε  ΑΑ..ΜΜ  3377667711,,  µµεε  ααµµοοιιββήή  
ττέέσσσσεερριιςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  εευυρρώώ  ((44..000000,,0000  εευυρρώώ))..  
  
ΗΗ  δδααππάάννηη  θθαα  ββααρρύύννεειι  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  
ΑΑµµππεελλοοκκήήππωωνν--ΜΜεεννεεµµέέννηηςς  ((ΚΚ..∆∆..ΕΕ..∆∆..ΑΑ..ΜΜ..)).  

 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 098/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  31 - 3 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος     
  
 
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 
 


