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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της  21-10-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 263 / 2019      

 
    ΘΕΜΑ : ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου  ∆ηµοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των 

βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της 
Κοινότητας Αµπελοκήπων σε αθλητικούς συλλόγους και φορείς για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους 
 

 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου, του έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 20048/17-10-2019 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 οι τριάντα τρείς (33) και απόντες ουδείς. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1  
2 Κεσόγλου Παύλος 2  
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Αποστολίδου Μαρία 10  
11 Σουσλόγλου Νικόλαος 11  
12 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 12  
13 Καρράς Ευστράτιος 13  
14 Κωνσταντίνου Κυριάκος 14  
15 Γυµνόπουλος Κοσµάς 15  
16 Καζαντζίδης Γεώργιος 16  
17 Αβραµίδης Μωυσής 17  
18 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 18  
19 Ζυγανιτίδης Απόστολος 19  
20 Κουσίδης Γεώργιος 20  
21 Παπαδήµας Αναστάσιος 21  
22 Σεµερτζίδου Αγγελική 22  
23 Φουκίδης Απόστολος 23  
24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  
25 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Μύθυµη Ελένη 27  
28 Ράπτου Όλγα 28  
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29 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 29  
30 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 30  
31 Νοτάκης Ιωάννης 31  
32 Σµήλιος Ηλίας 32  
33 Καρασαρλίδου Σοφία 33  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος παρέστη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε. 
 
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) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή του ως 
έκτακτο . 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Ράπτου Όλγα αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:      
 

Λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις των αθλητικών σωµατείων & φορέων, την 044/2019 οµόφωνη 

γνωµοδοτική απόφαση της  Κοινότητας Αµπελοκήπων στις 14-10-2019 και την 021/2019 οµόφωνη 

γνωµοδοτική απόφαση της Κοινότητας Μενεµένης στις 15-10-2019 τον προγραµµατισµό χρήσης που 

εισηγήθηκε το Γραφείο Αθλητισµού του Τµήµατος Παιδείας Αθλητισµού Πολιτισµού καλείτε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και άρθρο 4 Αρ.Αποφ:161/07-06-

2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Κανονισµός λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-

γυµναστηρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» να τοποθετηθεί επί των κατατεθέντων αιτήσεων των  

παρακάτω Αθλητικών Συλλόγων και Φορέων:  

1. ΙΕΚ ΣΙΝ∆ΟΥ 

2. ΙΕΚ ΟΑΕ∆ 

3. Α.Ο ΑΤΛΑΣ 

4. Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 

5. ΜΓΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 

Οι αθλητικοί σύλλογοι αυτοί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους αιτούνται δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης των κάτωθι ∆ηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα 

βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Αµπελοκήπων & Κοινότητας Μενεµένης. 

1. ∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Απόστολος Αστρεινίδης»  

2. ∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης» 

3. ∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Καραµανλής» 

4. ∆ιαδηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Αµπελόκηποι-Μενεµένης/Κορδελιού-Ευόσµου 
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Οι  Σύλλογοι φέρουν αποκλειστικά την αστική, ποινική, διοικητική και κάθε άλλου είδους ευθύνη 

έναντι όσων βρίσκονται στον παραχωρούµενο χώρο. Η παραπάνω ευθύνη καλύπτει τόσο τη θετική ή 

αποθετική ζηµία όσο και την ηθική τοιαύτη έναντι προσώπων και πραγµάτων, καθόλη  τη διάρκεια της 

παραχώρησης χρήσης. 

 Απαγορεύεται η διάπραξη πράξεων µέσα στον παραχωρούµενο χώρο που προβλέπονται και 

τιµωρούνται από τον Ποινικό, Αστικό, Εµπορικό Κώδικα και από κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη   

ισχύουσα στην Ελλάδα και ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ήµος για τυχόν τοιαύτες τελούµενες πράξεις (ή και 

παραλείψεις). 

Απαγορεύεται ο Σύλλογος να παραχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη χρήση του 

παραχωρούµενου χώρου, όπως και να λαµβάνει οποιοδήποτε αντάλλαγµα (χρηµατικό ή µη) για 

λογαριασµό του ∆ήµου. Μεµονωµένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων σωµατείων δύναται να λάβουν 

χώρα µετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την αρµόδια Υπηρεσία και µετά από σχετική 

απόφαση ∆ηµάρχου ή του ασκούντος τη σχετική αρµοδιότητα Αντιδηµάρχου ή εντεταλµένου συµβούλου, 

χωρίς νέα απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η αρµόδια Υπηρεσία µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του ασκούντος τη σχετική αρµοδιότητα 

Αντιδηµάρχου ή εντεταλµένου συµβούλου, δύναται να µαταιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση 

σωµατείου, όταν το επιβάλλουν διάφοροι λόγοι (διοργάνωση εκδηλώσεων, καιρικές συνθήκες, εργασίες  

κλπ). Επίσης κατ' αντίστοιχο τρόπο τροποποίηση του προγράµµατος δύναται να προκύψει εξαιτίας 

αύξησης ή µείωσης τµηµάτων, αριθµού µελών των τµηµάτων, κλπ.  

Αυστηρά απαγορεύεται η παραχώρηση προπονητικής ώρας συλλόγου σε άλλο σύλλογο χωρίς την 

αντίστοιχη έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας  του δήµου. 

Σύλλογος που χρησιµοποιεί χώρο άθλησης του δήµου δε µπορεί να διοργανώνει τουρνουά ή 

γιορτές αθλητισµού ή άλλες εκδηλώσεις εντός των αθλητικών χώρων χωρίς την πρότερη συνεννόηση και 

έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία. 

Ο ∆ήµος δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν φθοράς ή ζηµίας 

προκληθείσης στον παραχωρούµενο χώρο. Η διαπίστωση της ζηµίας και τους ύψους της θα αποτιµάται 

από το ∆ήµο δια του εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου παρουσία του σωµατείου, θα υπογράφεται 

άµεσα πρωτόκολλο όπου θα περιγράφεται η ζηµιά και το προϋπολογιζόµενο κόστος. 

Η παραχώρηση για τα αθλητικά σωµατεία και τούς φορείς θα ισχύει ως τις 30-06-2020. Ο 

∆ήµος έχει το δικαίωµα να αλλάξει την κανονική λήξη της παραχώρησης αν αποφασίσει ότι συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι, όπως καταστρατήγηση των παραπάνω όρων. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, τις 
αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών,   
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου  ∆ηµοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των 
βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας 
Αµπελοκήπων σε αθλητικούς συλλόγους και φορείς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους ως εξής: 

1. ΙΕΚ ΣΙΝ∆ΟΥ 

2. ΙΕΚ ΟΑΕ∆ 

3. Α.Ο ΑΤΛΑΣ 

4. Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 
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5. ΜΓΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 

Οι αθλητικοί σύλλογοι αυτοί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους αιτούνται δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης των κάτωθι ∆ηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα 

βαρών κ.λ.π) που βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Αµπελοκήπων & Κοινότητας Μενεµένης. 

1. ∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Απόστολος Αστρεινίδης»  

2. ∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης» 

3. ∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Καραµανλής» 

4. ∆ιαδηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Αµπελόκηποι-Μενεµένης/Κορδελιού-Ευόσµου 

Οι  Σύλλογοι φέρουν αποκλειστικά την αστική, ποινική, διοικητική και κάθε άλλου είδους ευθύνη 

έναντι όσων βρίσκονται στον παραχωρούµενο χώρο. Η παραπάνω ευθύνη καλύπτει τόσο τη θετική ή 

αποθετική ζηµία όσο και την ηθική τοιαύτη έναντι προσώπων και πραγµάτων, καθόλη  τη διάρκεια της 

παραχώρησης χρήσης. 

 Απαγορεύεται η διάπραξη πράξεων µέσα στον παραχωρούµενο χώρο που προβλέπονται και 

τιµωρούνται από τον Ποινικό, Αστικό, Εµπορικό Κώδικα και από κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη   

ισχύουσα στην Ελλάδα και ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ήµος για τυχόν τοιαύτες τελούµενες πράξεις (ή και 

παραλείψεις). 

Απαγορεύεται ο Σύλλογος να παραχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη χρήση του 

παραχωρούµενου χώρου, όπως και να λαµβάνει οποιοδήποτε αντάλλαγµα (χρηµατικό ή µη) για 

λογαριασµό του ∆ήµου. Μεµονωµένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων σωµατείων δύναται να λάβουν 

χώρα µετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την αρµόδια Υπηρεσία και µετά από σχετική 

απόφαση ∆ηµάρχου ή του ασκούντος τη σχετική αρµοδιότητα Αντιδηµάρχου ή εντεταλµένου συµβούλου, 

χωρίς νέα απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η αρµόδια Υπηρεσία µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του ασκούντος τη σχετική αρµοδιότητα 

Αντιδηµάρχου ή εντεταλµένου συµβούλου, δύναται να µαταιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση 

σωµατείου, όταν το επιβάλλουν διάφοροι λόγοι (διοργάνωση εκδηλώσεων, καιρικές συνθήκες, εργασίες  

κλπ). Επίσης κατ' αντίστοιχο τρόπο τροποποίηση του προγράµµατος δύναται να προκύψει εξαιτίας 

αύξησης ή µείωσης τµηµάτων, αριθµού µελών των τµηµάτων, κλπ.  

Αυστηρά απαγορεύεται η παραχώρηση προπονητικής ώρας συλλόγου σε άλλο σύλλογο χωρίς την 

αντίστοιχη έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας  του δήµου. 

Σύλλογος που χρησιµοποιεί χώρο άθλησης του δήµου δε µπορεί να διοργανώνει τουρνουά ή 

γιορτές αθλητισµού ή άλλες εκδηλώσεις εντός των αθλητικών χώρων χωρίς την πρότερη συνεννόηση και 

έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία. 

Ο ∆ήµος δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν φθοράς ή ζηµίας 

προκληθείσης στον παραχωρούµενο χώρο. Η διαπίστωση της ζηµίας και τους ύψους της θα αποτιµάται 

από το ∆ήµο δια του εντεταλµένου οργάνου ή υπαλλήλου παρουσία του σωµατείου, θα υπογράφεται 

άµεσα πρωτόκολλο όπου θα περιγράφεται η ζηµιά και το προϋπολογιζόµενο κόστος. 

Η παραχώρηση για τα αθλητικά σωµατεία και τούς φορείς θα ισχύει ως τις 30-06-2020. Ο 

∆ήµος έχει το δικαίωµα να αλλάξει την κανονική λήξη της παραχώρησης αν αποφασίσει ότι συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι, όπως καταστρατήγηση των παραπάνω όρων. 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 



Α∆Α: ΩΟΛ∆ΩΨΕ-7∆Θ 
 

5 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 263/ 2019. 
       Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 
 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                    Αµπελόκηποι  22 - 10 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


