
 

1 
 

 

                     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  14-01-2019 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 1/2019       
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήµατος  έκδοσης απόφασης  µετεγκατάστασης ειδικής κοινωνικής 
οµάδας – διάθεση χώρου µετεγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4483/2017» 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 611/10-01-2019 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 τρείς (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Αβραµίδης Μωυσής 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Μαυρίδου Αναστασία 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Νοτάκης Ιωάννης 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Σµήλιος Ηλίας 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Σουσλόγλου Νικόλαος 16  
17 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  
    

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία ήταν παρούσα και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία αντίστοιχα, η οποία ήταν απούσα.  
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύων (2) 
εκτάκτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους ως 
έκτακτα . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 6ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης και  ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 
Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 159 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α’/31-7-2017) µε σκοπό τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων, κατά 
την έννοια της παρ. 11 του αρ.13 του Ν.3212/2003 (Α’ 308) και της παρ. 1του άρ.34 του Ν.3448/2006 (Α’57), 
που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύµατα, σε οργανωµένους χώρους που µπορούν να 
παραχωρηθούν από τους Ο.Τ.Α., κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης. Η κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής 
Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων, κατόπιν αιτήµατος του ∆ήµου.  
 
     Στα εδαφικά όρια του ∆ήµου µας, υπάρχει µη οργανωµένος καταυλισµός πλανόδιων σκηνιτών Ροµά, επί 
της οδού Κολοκοτρώνη του συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου (∆ενδροποτάµου), ακριβώς απέναντι από το 
Σχολικό Συγκρότηµα. Ο συγκεκριµένος καταυλισµός καταλαµβάνει κυρίως ιδιωτικό χώρο (ιδιοκτησίας 
Καραγκούνη Εµµανουήλ),  ενώ συµπεριλαµβάνει και τους δρόµους γύρω από τα οικοδοµικά τετράγωνα 
Γ236β και Γ237. Στον καταυλισµό σήµερα κατοικούν 15 περίπου οικογένειες σε πρόχειρα παραπήγµατα και 
εκτός από τα προβλήµατα υγιεινής, εγκυµονούν και άλλοι κίνδυνοι λόγω της παράνοµης ηλεκτροδότησης 
των παραπηγµάτων από το παρακείµενο σχολικό συγκρότηµα. Προτείνεται η υποβολή αιτήµατος 
µετεγκατάστασής τους  και η διάθεση τµήµατος του µε αρ. 193 δηµοτικού αγροτεµαχίου εµβαδού 5472,77 
τ.µ. που βρίσκεται στη γωνία των οδών Γ.Ρίτσου και Σοφ. Βενιζέλου  του συνοικισµού Αγ. Νεκταρίου 
(∆ενδροποτάµου) της ∆.Κ. Μενεµένης. Το αγροτεµάχιο αυτό είναι εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου και πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το αρ. 159 του Ν.4483/2017,  µε µόνη εξαίρεση  ότι βρίσκεται σε απόσταση 
µικρότερη των 500 µέτρων από το Ινδικό Νεκροταφείο που θεωρείται «ιστορικός τόπος».   
 
 
 
      Σύµφωνα µε τα παραπάνω: 
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                                                           ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε   
α) την υποβολή αιτήµατος στα αρµόδια Υπουργεία για έκδοση απόφασης  µετεγκατάστασης της ειδικής 
κοινωνικής οµάδας– πλανόδιοι σκηνίτες Ροµά, που περιγράφεται παραπάνω και  
 
β)   τη διάθεση χώρου µετεγκατάστασης  αποκλειστικά για τον παραπάνω  σκοπό,  του τµήµατος του µε αρ. 
193 δηµοτικού αγροτεµαχίου εµβαδού 5472,77 τ.µ. που εικονίζεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό 
διάγραµµα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4483/2017.   

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο αποµαγνητοφωνηµένο 
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, 

                                               
                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος στα αρµόδια Υπουργεία για έκδοση απόφασης  µετεγκατάστασης της 
ειδικής κοινωνικής οµάδας– πλανόδιοι σκηνίτες Ροµά, που περιγράφεται παραπάνω. 
 
Β) Εγκρίνει τη διάθεση χώρου µετεγκατάστασης  αποκλειστικά για τον παραπάνω  σκοπό,  του τµήµατος του 
µε αρ. 193 δηµοτικού αγροτεµαχίου εµβαδού 5472,77 τ.µ. που εικονίζεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό 
διάγραµµα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4483/2017.   
 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2019. 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
Αµπελόκηποι  15 - 01 - 2019 

 
 

      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


