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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  13 - 1 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 012/ 2013 

ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 171/22-4-2013 απόφασης ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης για δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση τµήµατος του Ο.Τ. Γ 139 για 
υποβολή πρότασης  της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προς την Ειδική Γραµµατεία 
Συµπράξεων του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την υλοποίηση Κολυµβητηρίων και 
Γυµναστηρίων µέσω Σ∆ΙΤ.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 13η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 234/9-1-2014 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, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου 
Σωτηρία.  
 
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 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την 
αρ.171/22.04.2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Αµπελοκήπων – Μενεµένης, εγκρίθηκε η 
δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, τµήµατος εµβαδού 1289,68 
τµ. του Ο.Τ. Γ139, που βρίσκεται στα όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, για την κατασκευή 
ανοικτού Κολυµβητηρίου, ώστε να ενταχθεί η κατασκευή του στο Σ∆ΙΤ. 
Στις 21.06.2013 η ΓΓΑ απέστειλε Σχέδιο Χωροθέτησης και Γενική ∆ιάταξη του Ανοιχτού  Κολυµβητηρίου, 
από τα οποία διαπιστώθηκε ότι οι διαστάσεις και το εµβαδόν του χώρου, που παραχωρήθηκε µε την άνω 
αναφερόµενη απόφαση του ∆.Σ., δεν επαρκούν ώστε η µελέτη και η  κατασκευή του  Ανοιχτού 
Κολυµβητηρίου να γίνει µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές.   
Έτσι ζητήθηκε από το ΓΓΑ, µε νέα Απόφαση του ∆.Σ. να παραχωρηθεί µεγαλύτερη έκταση του εν λόγω 
γηπέδου . 
Όπως υπολογίστηκε, για µελέτη – κατασκευή ανοικτού Κολυµβητηρίου µε βάση του νέου σχεδίου, θα 
απαιτηθεί το εµβαδόν του γηπέδου να έχει 1439,03τµ., µε τις παρακάτω αναφερόµενες διαστάσεις: 
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βορειοανατολικά   = 32,77µ. 
νοτιοανατολικά  =   43,59µ. 
νοτιοδυτικά       =    33,08µ. 
βορειοδυτικά       =   43,82µ. 
 
Η µελέτη, όπως µας πληροφόρησαν από τη ΓΓΑ έχει πάρει την αρχική έγκριση από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες και βρίσκεται στην άµεση προτεραιότητα προς υλοποίηση, εφόσον συµπληρωθεί ο σχετικός 
φάκελος  (δόθηκαν έγκρισεις από ∆ασική Υπηρεσία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, στάλθηκαν οι τίτλοι του 
οικοπέδου και εγκρίσεις από τους ΟΚΩ) . 
Μετά την έγκριση της παραχώρησης, θα απαιτηθεί ο καθορισµός και έγκριση όρων δόµησης από τη 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Το Συµβούλιο της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης στις 19-12-2013 ενέκρινε οµόφωνα την ανωτέρω 
εισήγηση, µε την υπ’ άριθµ.105/2013 απόφασή της. 

Μετά τα παραπάνω το θέµα πρέπει να τεθεί σε συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για περαιτέρω 
διαδικασία. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αρ.171/22.04.2013 απόφαση του ∆.Σ. την υπ’ 
άριθµ.105/2013 απόφασή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης 

 
         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

         Κατά πλειοψηφία    
Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος), κατά 4 (Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας, λόγω της διαφωνίας τους για την 
κατασκευή µέσω Σ∆ΙΤ). 

Α).Τροποποιεί την  υπ’ αριθ. 171/22-4-2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων 
– Μενεµένης για δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση τµήµατος του Ο.Τ. Γ 139 (σύµφωνα µε αίτηµα  της 
ΓΓΑ), προκειµένου οι διαστάσεις και το εµβαδόν του χώρου, που παραχωρήθηκε µε την άνω 
αναφερόµενη απόφαση του ∆.Σ., να είναι επαρκείς, ώστε η µελέτη και η  κατασκευή του  Ανοιχτού 
Κολυµβητηρίου να γίνει µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές, διαστάσεις οι οποίες κρίνονται ως αναγκαίες 
για την υποβολή της πρότασης  της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προς την Ειδική Γραµµατεία 
Συµπράξεων του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για την υλοποίηση των Κολυµβητηρίων και 
Γυµναστηρίων µέσω Σ∆ΙΤ. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 012/2013 

 
ια το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  14 - 1 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος                              
 


