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Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  24 - 1 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ.:  020/2011 

 
ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήµατος προς τον Σύνδεσµο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης για την προσωρινή παραχώρηση 
χρήσης προς τον ∆ήµο µας µηχανολογικού εξοπλισµού, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
συγχώνευσης του Συνδέσµου που προβλέπεται στο άρθρο 104 Ν. 3852/10, που θα γίνει εντός του 2011.  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2011 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθµ. πρωτ. 566/20-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 Ν. 3852/10. Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Ακτσελής Γεώργιος                16.Πατσιάς Γεώργιος 
2. Αβραµίδης Κυριάκος              17.Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
3. Αποστολίδου Μαρία              18.Σιώπης Κωνσταντίνος 
4. Αρµπατζάνη Μαρία                19.Σουσλόγλου Νικόλαος 
5. Γρούγιος Ηλίας                      20.Αθανασιάδης Αθανάσιος 
6. Ιωαννίδης Εµµανουήλ            21.Κυριλλίδης Γεώργιος 
7. Καζαντζίδης Γεώργιος            22.Λαδάς Παράσχος 
8. Καραλιόπουλος Σωτήρης        23.Λεµονίδου ∆έσποινα 
9. Καρράς Ευστράτιος                24.Χοϊδης Χαράλαµπος 
10. Κουσενίδης Αλέξανδρος      25.Σαπρανίδου Σωτηρία 
11. Κουσίδης Γεώργιος              26. Τσιριγώτης Αρσένιος 
12. Μεζίκης Βασίλειος                27. Παυλίδου Αθηνά 
13. Μπουντούρη Παρασκευή      28.Κατσαρός Ιωάννης 
14. Ναλµπαντίδου Αφροδίτη       29.Βούζας Ηλίας 
15. Παναγιωτίδης Γαβριήλ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Βαλάνος Νικόλαος 
2. Αγοραστός Κωνσταντίνος 
3. Σάββα Αικατερίνη 
4. Παπαδήµας Αναστάσιος 

 
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.  
Προσεκλήθησαν αρµοδίως και ήταν παρόντες και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης, Κεσόγλου Παύλος και Μανωλόπουλος Βασίλειος αντίστοιχα. 
Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος. 
Oι κ. Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη και Παπαδήµας Αναστάσιος 
αποχώρησαν πριν από το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  Συνολικά 5 απόντες 
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Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε το θέµα που οµόφωνα συµφωνήθηκε να συζητηθεί εκτός της 
ηµερήσιας διάταξής και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:  
Προκειµένου να διευκολυνθεί η µεταφορά των απορριµµάτων του ∆ήµου µας στο ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης και να µειωθεί το κόστος της, είναι απαραίτητη η  χρήση κατάλληλου 
µηχανολογικού εξοπλισµού, ο οποίος αποτελείται από συνδυασµό τράκτορα µε 
ηµιρυµουλκούµενο απορριµµατοκιβώτιο µε ενσωµατωµένη πρέσα, χωρητικότητας 50 
κυβικών µέτρων.  
Επειδή ο ∆ήµος µας δε διαθέτει τέτοιο εξοπλισµό, προτείνεται να αιτηθούµε την 
παραχώρηση χρήσης του από τον Σύνδεσµο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, του οποίου είµαστε 
µέλη, και διαθέτει παρόµοιο εξοπλισµό. Η παραχώρηση χρήσης θα γίνει προσωρινά, έως 
ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης του Συνδέσµου που προβλέπεται στο άρθρο 
104 Ν. 3852/10, που θα γίνει εντός του 2011.  
 
 Ο ∆ήµος µας θα αναλάβει το κόστος χρήσης (µε δικό του οδηγό, καύσιµα, τέλη κυκλοφορίας 
και ασφάλιστρα), καθώς και τα κόστος συντήρησης του παραχωρηθέντος εξοπλισµού. Οι 
ακριβείς όροι της παραχώρησης περιλαµβάνονται στο συνηµµένο σχέδιο σύµβασης 
χρησιδανείου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, που 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 810 και 821 του Αστικού Κώδικα. Προτείνεται η έγκριση 
του σχεδίου της σύµβασης αυτής και η παροχή εξουσιοδότησης προς τον ∆ήµαρχο να την 
υπογράψει, στην περίπτωση που το παρόν αίτηµα γίνει αποδεκτό από τον Σύνδεσµο ΟΤΑ Ν. 
Θεσσαλονίκης.  
 
Το Συµβούλιο καλείται σήµερα να αποφασίσει σχετικά, έπειτα δε από διαλογική συζήτηση, 
όπως αυτή παρατίθεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της Συνεδρίασης, αφού έλαβε 
υπόψη: 

1. Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 

2. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας δε διαθέτει τέτοιο µηχανολογικό εξοπλισµό 

3. Το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης χρησιδανείου 

4. Τα άρθρα 810 και 821 του Αστικού Κώδικα  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
Α. Να υποβληθεί αίτηµα του ∆ήµου µας προς τον Σύνδεσµο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης για την 
προσωρινή παραχώρηση χρήσης, - έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης του 
Συνδέσµου που προβλέπεται στο άρθρο 104 Ν. 3852/10, που θα γίνει εντός του 2011- , ενός 
(1) τράκτορα µε ένα (1) ηµιρυµουλκούµενο απορριµµατοκιβώτιο µε ενσωµατωµένη πρέσα, 
χωρητικότητας 50 κυβικών µέτρων, για τη µεταφορά των απορριµµάτων του ∆ήµου µας στο 
ΧΥΤΑ Μαυροράχης.   
 
Β. Η παραχώρηση χρήσης θα γίνει µε σύµβαση χρησιδανείου, σύµφωνα µε τα άρθρα 810 
και 821 του Αστικού Κώδικα. Ο ∆ήµος µας θα αναλάβει το κόστος χρήσης (µε δικό του 
οδηγό, καύσιµα, τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα), καθώς και τα κόστος συντήρησης του 
παραχωρηθέντος εξοπλισµού. 
Οι ακριβείς όροι της  παραχώρησης περιλαµβάνονται στο συνηµµένο σχέδιο σύµβασης 
χρησιδανείου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.  
 
Γ. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος να υπογράψει για λογαριασµό του 
∆ήµου µας τη σύµβαση χρησιδανείου.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 020/011 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
   
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
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Ακριβές Απόσπασµα,          Αµπελόκηποι  25 - 1 - 2011 
                                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                    Γεώργιος Καζαντζίδης                                                                                                                             


