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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  02-11-2020 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 177/2020       

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των  υπ’ αριθ. 382/2016 και 026/2017 αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

Σήμερα, 02 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την 19929/29-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 
184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες τριάντα ένα (31) και απόντες δύο (2). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Νοτάκης Ιωάννης 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5  

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6  

7 Κατζικάς Γεώργιος 7  

8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  

9 Κουσίδης Γεώργιος 9  

10 Καζαντζίδης Γεώργιος 10  

11 Αβραμίδης Μωυσής 11  

12 Καρράς Ευστράτιος 12  

13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  

14 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 14  

15 Γυμνόπουλος Κοσμάς 15  

16 Σεμερτζίδου Αγγελική 16  

17 Αποστολίδου Μαρία 17  

18 Παπαδήμας Αναστάσιος 18  

19 Φουκίδης Απόστολος 19  

20 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 20  

21 Γρούγιος Ηλίας 21  

22 Ζυγανιτίδης Απόστολος 22  

23 Σουσλόγλου Νικόλαος 23  

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  

25 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 25  

26 Κυριλλίδης Γεώργιος 26  

27 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 27  

28 Μύθυμη Ελένη 28  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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29 Ράπτου Όλγα    29  

30 Σμήλιος Ηλίας 30  

31 Καρασαρλίδου Σοφία 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 και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 
του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
Οι παρατάξεις «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή», «ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές Αμπελοκήπων και 
Μενεμένης» και «Εργατική Αντεπίθεση Αμπελοκήπων-Μενεμένης» κατέθεσαν κοινή δήλωση αποχής από το 
Δημοτικό Συμβούλιο η οποία αναφέρει: 
 κ. Πρόεδρε, 
Όλοι και όλες μας περνάμε δύσκολες μέρες μετά την νέα επιδείνωση της κατάστασης και την αλματώδη αύξηση 
των κρουσμάτων του covid-19.  
Όλοι και όλες ευχόμαστε τα μέλη του Συμβουλίου μας, οι εργαζόμενοι/ες του Δήμου και όλοι οι κάτοικοι να είναι 
καλά στην υγεία τους. 
 
Θεωρούμε όμως ταυτόχρονα ότι η πανδημία (και εφόσον τηρούνται οι όροι ασφαλείας της υγείας μας) δεν 
μπορεί να βάζει εμπόδια στην δημοκρατική λειτουργία και την λήψη των αποφάσεων του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου. Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει είτε την δια ζώσης συνεδρίαση του Συμβουλίου σε μεγάλους 
χώρους όπου μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις ή για περιπτώσεις όξυνσης της κατάστασης, όπως η 
σημερινή, την συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη που επιτρέπει την διεξοδική συζήτηση επί των θεμάτων της Η.Δ. και 
όλων των άλλων θεμάτων που καθένας/μία επιθυμεί να θέσει στο Συμβούλιο προ Η.Δ. (και live streaming 
αναμετάδοση, όπως πια στους περισσότερους Δήμους). 
 
Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν εισακουστήκαμε και μάλιστα σε μια συνεδρίαση που θα πρέπει να συζητηθούν 
τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας φάσης όξυνσης της πανδημίας αλλά και μεταξύ των θεμάτων της Η.Δ. 
περιλαμβάνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2021 καθώς και η Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων για τον 
πιο σημαντικό χώρο του Δήμου μας, το πρ. στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος. 
 
Για τους παραπάνω λόγους  
-Σας καλούμε να αναβάλετε τη συζήτηση των δύο προαναφερθέντων θεμάτων της Η.Δ., ώστε να 
πραγματοποιηθεί με καλύτερους όρους. 
-Δηλώνουμε ότι ΑΠΕΧΟΥΜΕ από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 2/11/2020 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 
Με την υπ’ αριθ.382/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε η με αρ. 281/2013 

προηγούμενη απόφαση που αφορούσε δωρεάν παραχώρηση χρήσης από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
γραφείων του ΚΑΠΗ Μενεμένης επί της οδούς Έλλης Αλεξίου 10, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του 
Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού και την κάλυψη των αναγκών σε περίθαλψη του πληθυσμού του Δήμου 
ενώ με την  υπ’ αριθ. 026/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπληρώθηκε η παραπάνω απόφαση. 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προέβη στη δωρεάν παραχώρηση των συγκεκριμένων χώρων  
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού για πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες καθώς είχε 
αξιολογηθεί ότι οι προσφερόμενες στους πολίτες υπηρεσίες υπερβαίνουν του πιθανού οικονομικού οφέλους 
από την επιβολή τέλους χρήσης των χώρων.  

Από την έναρξη της πανδημίας το Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει καμία χρήση των 
συγκεκριμένων παραχωρημένων χώρων από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Π.Ε.Δ.Υ. 
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Με το με αρ. πρωτ. 5772/15-10-2020 έγγραφο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ο 
Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Πύλης Αξιού προτείνει την επιστροφή χρήσης του χώρου στο Δήμο προς 
αξιοποίηση καθώς οι 2η και 14η Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) έχουν μεταφερθεί πλέον στη Δημοτική 
Κοινότητα Μενεμένης, επί της οδού Αγίας Παρασκευής 10, όπου πλέον παρέχονται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 
υγείας στην περιοχή της Μενεμένης καλύπτοντας τις ανάγκες του πληθυσμού. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δε συντρέχουν πλέον οι συνθήκες για την παραχώρηση χρήσης 
χώρων στο κτίριο του ΚΑΠΗ Μενεμένης και συνεπώς η χρήση των χώρων αυτών θα πρέπει να επιστραφεί στο 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και συγκεκριμένα για τη στέγαση υπηρεσιών του Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις,  

                               
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                          Επί των καταμετρούμενων 

Α) Τροποποιεί τις  υπ’ αριθ. 382/2016 και 026/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διότι δε συντρέχουν 
πλέον οι συνθήκες για την παραχώρηση χρήσης χώρων στο κτίριο του ΚΑΠΗ Μενεμένης και συνεπώς η 
χρήση των χώρων αυτών επιστρέφεται στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και συγκεκριμένα για τη στέγαση 
υπηρεσιών του Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Ράπτου Όλγα, Μύθυμη Ελένη, Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία, Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία 
απέχουν. 
 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 177/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  02 - 11 – 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


