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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  18 - 7 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 227/ 2011 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων, δηµοτικών ακινήτων στην Κοινωφελή 
∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (Κ∆Ε∆ΑΜ) για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δοµών, στα πλαίσια ίδρυσης υποκαταστηµάτων της Κ∆Ε∆ΑΜ.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9536/13-7-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Μεζίκης Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή,. 
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των δυο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο πρόεδρος της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου (Κ∆Ε∆ΑΜ) κος Αβραµίδης Κ. έθεσε υπ’ 
όψιν των µελών του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης ότι βάσει των: 
 

i) Της 60/28-02-2011 Α∆Σ, συγχώνευσης των Κοινωφελών ∆ηµοτικών  Επιχειρήσεων 
του ∆ήµου  Αµπελοκήπων – Μενεµένης (Κ.∆.Ε.Π.Κ.Α.Α.) και (∆.Η.Κ.Ε.Μ.) και 
σύστασης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ως (Ν.Π.Ι.∆.) που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 – 264 
του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

ii) Του ΦΕΚ 1100/02-06-2011/ΤΕΥΧΟΣ Β΄, συγχώνευσης των Κοινωφελών ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (Κ.∆.Ε.Π.Κ.Α.Α.) και (∆ΗΚΕΜ) 
και σύστασης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) που 
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 – 264 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις 
του Ν. 3852/2010.    
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iii) Την 02/17-06-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. έγκριση 
ίδρυσης υποκαταστηµάτων. 

iv) Την 139/04-07-2011 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων (παροχή 
σύµφωνης γνώµης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δηµοτικών ακινήτων προς την 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.). 

v) Την 31/30-06-2011 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης (παροχή 
σύµφωνης γνώµης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δηµοτικών ακινήτων προς την 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.). 

 
• Την έγκριση δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, τµήµατος του Ανωγείου του 

δηµοτικού κτιρίου επί της οδού Βύρωνος & Κέννεντυ (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για 
την στέγαση του Παιδικός Σταθµός  «ΤΡΕΝΑΚΙΑ». 

 
• Την έγκριση δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, του Υπόγειου, Ισογείου και 1ου  

ορόφου του ∆ηµοτικού Κτιρίου επί της οδού Ελευθερίας & 28ης  Οκτωβρίου (γωνία), 
στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη και λειτουργία δοµών κοινωνικής υποστήριξης 
και συγκεκριµένα Παιδικός Σταθµός  «ΖΙΖΑΝΙΑ» στο Υπόγειο-Ισόγειο και 
Βρεφονηπιακός Σταθµός  «ΗΛΙΑΧΤΙ∆ΕΣ» στον 1ο  όροφο. 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου επί 

της οδού Πάροδος Πέραν 61 – 63, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη Κοινωνικών 
υπηρεσιών και συγκεκριµένα Παιδικός Σταθµός «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ». 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου του 

∆ηµοτικού Ωδείου επί της οδού 28ης  Οκτωβρίου 59, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για την 
εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου και την στέγαση επί του Ισογείου της 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ως έδρα αυτής. 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου επί 

της οδού Καµελίας – Αριστοτέλους (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη 
κοινωνικών υπηρεσιών (Γυµναστήριο). 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, του ∆ηµοτικού 

Κινηµατοθεάτρου επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για 
την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών (Κινηµατογράφος). 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, του ∆ηµοτικού χώρου της 

πισίνας που βρίσκεται επί της οδού Ακριτών, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., στα πλαίσια της 
ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, του ακινήτου τµήµατος του 

Ανωγείου και του 1ου ορόφου του ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Βύρωνος & 
Κέννεντυ (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και 
συγκεκριµένα Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.), Βοήθεια στο 
Σπίτι (Β.Σ.Σ.), Κέντρο ∆ηµιουργικής Ανάπτυξης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.). 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, τµήµατος του ακινήτου του 

∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Γραβιάς & Λεωφ. ∆ενδροποτάµου (γωνία), στην 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα 1ος όροφος 
Παιδικός Σταθµός «ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» και Κέντρο ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) « Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ». 

 
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, τµήµατος του 1ου ορόφου του  

ακινήτου του ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Έλλης Αλεξίου 10, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., 
για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα Βοήθεια στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.). 

 



[3] 
 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης, της χρήσης, τµήµατος του 1ου ορόφου του 
ακινήτου του ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Οδυσσέως Ανδρούτσου 2 στον 
∆ενδροπόταµο, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και 
συγκεκριµένα Βοήθεια στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.) ∆ενδροποτάµου – Αγ. Νεκταρίου.    

 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τοποθετηθεί σχετικά.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

           Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 24 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ακτσελής 
Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, 
Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος), κατά 2 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, λόγω της 
γνωστής θέσης της παράταξης τους για τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις), αποχή 1  (Βούζας Ηλίας).  
 
Α) Κάνει δεκτό το αίτηµα της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης του ∆ήµου (Κ∆Ε∆ΑΜ)  για την 
δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων, δηµοτικών ακινήτων στην Κοινωφελή ∆ηµοτική 
Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (Κ∆Ε∆ΑΜ) για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών, 
στα πλαίσια ίδρυσης υποκαταστηµάτων της Κ∆Ε∆ΑΜ και εγκρίνει: 
 

• Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τµήµατος του Ανωγείου του δηµοτικού κτιρίου 
επί της οδού Βύρωνος & Κέννεντυ (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την στέγαση του 
Παιδικός Σταθµός  «ΤΡΕΝΑΚΙΑ». 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, του Υπόγειου, Ισογείου και 1ου  ορόφου του 

∆ηµοτικού Κτιρίου επί της οδού Ελευθερίας & 28ης  Οκτωβρίου (γωνία), στην 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη και λειτουργία δοµών κοινωνικής υποστήριξης και 
συγκεκριµένα Παιδικός Σταθµός  «ΖΙΖΑΝΙΑ» στο Υπόγειο-Ισόγειο και Βρεφονηπιακός 
Σταθµός  «ΗΛΙΑΧΤΙ∆ΕΣ» στον 1ο  όροφο. 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου επί της οδού 

Πάροδος Πέραν 61 – 63, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη Κοινωνικών 
υπηρεσιών και συγκεκριµένα Παιδικός Σταθµός «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ». 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου του ∆ηµοτικού 

Ωδείου επί της οδού 28ης  Οκτωβρίου 59, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για την εύρυθµη 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου και την στέγαση επί του Ισογείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
ως έδρα αυτής. 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου επί της οδού 

Καµελίας – Αριστοτέλους (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών (Γυµναστήριο).. 

 
• Την δωρεά παραχώρησης, της χρήσης, του ∆ηµοτικού Κινηµατοθεάτρου επί της οδού 

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών (Κινηµατογράφος). 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, του ∆ηµοτικού χώρου της πισίνας που 

βρίσκεται επί της οδού Ακριτών, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., στα πλαίσια της ανάπτυξης 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, του ακινήτου τµήµατος του Ανωγείου και του 

1ου ορόφου του ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Βύρωνος & Κέννεντυ (γωνία), στην 
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Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα Κέντρο 
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.), Βοήθεια στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.), Κέντρο 
∆ηµιουργικής Ανάπτυξης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.). 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, τµήµατος του ακινήτου του ∆ηµοτικού κτιρίου 

επί της οδού Γραβιάς & Λεωφ. ∆ενδροποτάµου (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την 
ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα 1ος όροφος Παιδικός Σταθµός 
«ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» και Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.∆.Α.Π.) « Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ». 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, τµήµατος του 1ου ορόφου του  ακινήτου του 

∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Έλλης Αλεξίου 10, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την 
ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα Βοήθεια στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.). 

 
• Την δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης, τµήµατος του 1ου ορόφου του ακινήτου του 

∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Οδυσσέως Ανδρούτσου 2 στον ∆ενδροπόταµο, στην 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα Βοήθεια στο 
Σπίτι (Β.Σ.Σ.) ∆ενδροποτάµου – Αγ. Νεκταρίου.    

 

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 227/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  19 - 7 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                                                        
 


