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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 13-07-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 238/2015 
  
ΘΕΜΑ: 
 
1)  ΈΈγγκκρριισσηη  µµεεττάάββαασσηηςς  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  λλεεωωφφοορρεείίοουυ    µµεε  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς      ΚΚΗΗΟΟ  88555511  γγιιαα  ττηηνν  
µµεεττααφφοορράά  ττωωνν      χχοορρεευυττιικκώώνν  µµααςς  ττµµηηµµάάττωωνν. 
 
2)  ΈΈγγκκρριισσηη  µµεεττάάββαασσηηςς  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  λλεεωωφφοορρεείίοουυ    µµεε  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς      ΚΚΗΗΟΟ  88992233  ηη  ττοουυ  
ΚΚΗΗΟΟ  88993388  ((λλόόγγωω  ββλλάάββηηςς  ττοουυ  ΚΚΗΗΟΟ88992233,,  υυππάάρρχχεειι  ππεερρίίππττωωσσηη  εεάάνν  δδεενν  εεππιιδδιιοορρθθωωθθεείί  έέγγκκααιιρραα  νναα  
γγίίννεειι  µµεεττάάββαασσηη  µµεε  ττοο  ΚΚΗΗΟΟ88993388))  γγιιαα  ττηηνν  µµεεττααφφοορράά  ττηηςς  θθεεααττρριικκήήςς  µµααςς  οοµµάάδδααςς  σσττηηνν  ΈΈδδεεσσσσαα.. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 13ην του µήνα Ιουλίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9672/9-7-2015 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, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,    Αβραµίδης Μωϋσής,  Νοτάκης 
Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα. 
 
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένη και 
παρέστησαν κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο έκτ. θέµα  το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης  και  ο Αντ/ρχος κος Κεσόγλου Παύλος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι:1) 
ταα  χχοορρεευυττιικκάά  ττµµήήµµαατταα  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  χχοορρώώνν  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµααςς  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσεε  ττηηλλεεοοππττιικκόό  
γγύύρριισσµµαα  σσττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοο  ΚΚααββάάλλααςς  κκααιι  ζζηηττοούύνν  έέγγκκρριισσηη  γγιιαα  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  µµααςς  
λλεεωωφφοορρεείίοουυ..ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα,,  ττοο  ττµµήήµµαα  θθαα  ααννααχχωωρρήήσσεειι    ααππόό  ττοο  ππάάρρκκιιννγγκκ  ΦΦιιλλίίπππποουυ  ((έέννααννττιι  
αασσττυυννοοµµιικκοούύ  ττµµήήµµααττοοςς))  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  2222//77//22001155  κκααιι  ώώρραα  44  µµ..µµ..  ΗΗ  εεππιισσττρροοφφήή  θθαα  γγίίννεειι  ααυυθθηηµµεερρόόνν    
σσττοο  ίίδδιιοο  σσηηµµεείίοο  ττηηςς  ααννααχχώώρρηησσηηςς  κκααιι  22))  ΤΤοο  ΣΣάάββββααττοο  2255  ΙΙοουυλλίίοουυ  έέππεειιτταα  ααππόό  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττηηςς  
∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΈΈδδεεσσσσααςς  ,,  ζζηηττοούύµµεε  ττοο  λλεεωωφφοορρεείίοο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  γγιιαα  ττηη  
µµεεττααφφοορράά  ττηηςς  θθεεααττρριικκήήςς  οοµµάάδδααςς    ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  µµααςς  γγιιαα  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  µµεε  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  σσττοο  

  



                           
 

[2] 
 

υυππααίίθθρριιοο  θθέέααττρροο  ΓΓααββααλλιιώώττιισσσσααςς..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  θθαα  ααννααχχωωρρήήσσεειι  ττοο  ΣΣάάββββααττοο    µµππρροοσσττάά  ααππόό  33οο  
∆∆ηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο  ((ΦΦιιλλιιπππποουυππόόλλεεωωςς  --  ΠΠ..ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ))  ώώρραα  1144..0000  ..  ΗΗ  εεππιισσττρροοφφήή  θθαα  γγίίννεειι  ττηηνν  
εεππόόµµεεννηη  µµέέρραα  2266  ΙΙοουυλλίίοουυ  σσττοο  ίίδδιιοο  σσηηµµεείίοο  ττηηςς  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ..  ΖΖηηττοούύµµεε  εεππίίσσηηςς  ττηηνν  µµεεττάάββαασσηη  ττοουυ  
ΚΚΗΗΙΙ66887799  φφοορρττηηγγοούύ  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  γγιιαα  ττηη  µµεεττααφφοορράά  ττωωνν  σσκκηηννιικκώώνν  σσττηηνν  ΈΈδδεεσσσσαα  σσττιιςς  ίίδδιιεεςς  
ηηµµεερροοµµηηννίίεεςς..  

ΚΚΑΑΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ    
  

ΤΤοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ::  
ΑΑ))  ττοο  άάρρθθρροο  7755,,  ππααρρ..  ΙΙ,,  σσττ  --1100  ττοουυ  ΝΝ..33446633//22000066  
ΒΒ))  ττηηνν  66889999//77--88--22000088  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥππ..  ΤΤοουυρρ..  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    
ΓΓ))  ττηηνν  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΝΝΣΣΚΚ99//22000011  ((ΤΤµµ..ΒΒ΄́))  
    
11))νναα  εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΛΛεεωωφφοορρεείίοουυ    υυππόό  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΚΚΗΗΟΟ  88555511  
γγιιαα  ττηηνν  µµεεττάάββαασσηη  ττωωνν  χχοορρεευυττιικκώώνν  µµααςς  ττµµηηµµάάττωωνν,,  σσττιιςς  2222//77//22001155  σσττηη  ΝΝ..ΠΠέέρρααµµοο  ΚΚααββάάλλααςς.. 
 2)  νναα  εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  µµεεττάάββαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΛΛεεωωφφοορρεείίοουυ    υυππόό  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΚΚΗΗΟΟ  88992233  ηη  
ΚΚΗΗΟΟ  88993388  ττηηνν  2255  ΙΙοούύλλιιοουυ  κκααιι  2266  ΙΙοουυλλίίοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηη  µµεεττάάββαασσηη  ττοουυ  φφοορρττηηγγοούύ  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ    ΚΚΗΗΙΙ  
66887799  γγιιαα  ττηη  µµεεττααφφοορράά  σσκκηηννιικκώώνν..    

                            
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και αποδεχόµενο 

πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
                                                                  Οµόφωνα 

Α) Εγκρίνει ττηηνν  µµεεττάάββαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΛΛεεωωφφοορρεείίοουυ    υυππόό  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΚΚΗΗΟΟ  88555511  γγιιαα  ττηηνν  
µµεεττααφφοορράά  ττωωνν  χχοορρεευυττιικκώώνν  µµααςς  ττµµηηµµάάττωωνν,,    σσττιιςς  2222//77//22001155  σσττηη  ΝΝ..ΠΠέέρρααµµοο  ΚΚααββάάλλααςς  σσττιιςς  2222//77//22001155  
ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσεε  ττηηλλεεοοππττιικκόό  γγύύρριισσµµαα.       
Το λεωφορείο θθαα  ααννααχχωωρρήήσσεειι    ααππόό  ττοο  ππάάρρκκιιννγγκκ  ΦΦιιλλίίπππποουυ  ((έέννααννττιι  αασσττυυννοοµµιικκοούύ  ττµµήήµµααττοοςς))  ττηηνν  
ΤΤεεττάάρρττηη  2222//77//22001155  κκααιι  ώώρραα  44  µµ..µµ..  ΗΗ  εεππιισσττρροοφφήή  θθαα  γγίίννεειι  ααυυθθηηµµεερρόόνν    σσττοο  ίίδδιιοο  σσηηµµεείίοο  ττηηςς  
ααννααχχώώρρηησσηηςς  
ΒΒ))  ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  µµεεττάάββαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΛΛεεωωφφοορρεείίοουυ    υυππόό  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΚΚΗΗΟΟ  88992233  ηη  
ΚΚΗΗΟΟ  88993388  ττηηνν  2255  ΙΙοούύλλιιοουυ  κκααιι  2266  ΙΙοουυλλίίοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηη  µµεεττάάββαασσηη  ττοουυ  φφοορρττηηγγοούύ  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ    ΚΚΗΗΙΙ  
66887799  γγιιαα  ττηη  µµεεττααφφοορράά  σσκκηηννιικκώώνν.. 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 238/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 14 - 07 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο πρόεδρος   
    
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Νικόλαος Βαλάνος 
 


