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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  20-01-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 15/2020       
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης ακινήτων και κινητών για την 
εκµίσθωση/εκποίησή τους και για τη διεξαγωγή ∆ηµοπρασίας για την εκµίσθωση/εκποίηση 
αυτών έτους 2020. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2020, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1030/16-01-2020 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 Μύθυµη Ελένη 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Νοτάκης Ιωάννης 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  

6 Γρούγιος Ηλίας 6  

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7  

8 Κατζικάς Γεώργιος 8  

9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  

10 Σουσλόγλου Νικόλαος 10  

11 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 11  

12 Καρράς Ευστράτιος 12  

13 Γυµνόπουλος Κοσµάς 13  

14 Καζαντζίδης Γεώργιος 14  

15 Αβραµίδης Μωυσής 15  

16 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 16  

17 Ζυγανιτίδης Απόστολος 17  

18 Κουσίδης Γεώργιος 18  

19 Παπαδήµας Αναστάσιος 19  

20 Μανωλόπουλος Βασίλης 20  

21 Σεµερτζίδου Αγγελική 21  

22 Φουκίδης Απόστολος 22  

23 Αποστολίδου Μαρία 23  

24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  

25 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 25  

26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
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27 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 27  

28 Ράπτου Όλγα 28  

29 Σµήλιος Ηλίας 29  
30 Καρασαρλίδου Σοφία 30  
31  31  
32  32  
33  33  
    

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος απουσίαζε και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία παρέστη. 
 
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 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 ενός (1) 
έκτακτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή του ως 
έκτακτο . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 20ου και του 21ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος. 
 
Πριν την συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. 
Καρασαρλίδου Σοφία. 
 
Κατά την συζήτηση του 21ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ 
Σµήλιος Ηλίας, Γκαλέτσης Αθανάσιος και Ράπτου Όλγα. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  ο Αντιδήµαρχος κ. Καζαντζίδης Γεώργιος 
έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 άρθρου 186 και 5 άρθρου 192 του Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων (Ν 3463/06), «το τίµηµα των ακινήτων µε απευθείας και χωρίς δηµοπρασία εκποίηση δηµοτικών ή 
κοινοτικών ακινήτων στο δηµόσιο, σε άλλους ΟΤΑ κλπ για την εκτέλεση έργων του προγράµµατός τους 
καθορίζεται από επιτροπή που συγκροτείται από δύο δηµοτικούς συµβούλους και µε απόφαση δηµάρχου από 
ένα µηχανικό ή υποµηχανικό και από ένα γραµµατέα». 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 9 του Π∆ 270/1981, όµοιας σύνθεσης Επιτροπή 
καταµετρά και εκτιµά τα ακίνητα τα οποία ο ∆ήµος εκποιεί – εκµισθώνει- µισθώνει, η δε εκτίµηση της 
Επιτροπής αυτής λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης.  

Θα πρέπει κατά συνέπεια το Συµβούλιο να προβεί στον ορισµό των µελών των ανωτέρω Επιτροπών για το 
έτος 2020.  

Β) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆.270/81 για την διεξαγωγή των δηµοπρασιών εκµίσθωσης & εκποίησης 
ακινήτου ∆ήµου, επιβάλλεται η συγκρότηση επιτροπής που απαρτίζεται από τον ∆ήµαρχο ως πρόεδρο και 
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από δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους ως µέλη, µε τους αναπληρωµατικούς τους. Θα πρέπει κατά συνέπεια το 
Συµβούλιο να προβεί στον ορισµό των µελών της Επιτροπής αυτής ως προς τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
(τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη), για το έτος 2020.  

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) Ως πρόεδρος της επιτροπής δηµοπρασιών ακινήτων έτους 2020 ορίζεται ο ∆ήµαρχος και ως µέλη 
ορίζονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : 

1) Σουσλόγλου Νικόλαος και 2) Αβραµίδης Κυριάκος (τακτικά) και  

1)Κατζικάς Γεώργιος και 2) Ιωαννίδης Εµµανουήλ (αναπληρωµατικά)  

 

Β) Για την Επιτροπή καθορισµού τιµήµατος ακινήτων για απ’ ευθείας αγορά - εκποίηση – µίσθωση έτους 
2020 και για την  Επιτροπής καταµέτρησης και εκτίµησης ακινήτων προς εκποίηση – αγορά – εκµίσθωση 
έτους  2020 ορίζονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:  

1) Σουσλόγλου Νικόλαος και 2)Αβραµίδης Κυριάκος (τακτικά) και  

1) Κατζικάς Γεώργιος και 2) Ιωαννίδης Εµµανουήλ (αναπληρωµατικά) 

 
οι συµµετέχοντες υπάλληλοι στις Επιτροπές θα οριστούν αρµοδίως µε απόφαση ∆ηµάρχου.   
 

  Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 15/2020. 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  21 - 01 - 2020 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


