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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  04-11-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 269 / 2019      

 
    ΘΕΜΑ : «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 55/17-02-2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

αφορά την πρόταση υποβολή αιτήµατος για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για 
αόριστο χρόνο στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης από τη Γ.Γ.Α. του οικοπέδου µετά των 
κτισµάτων εµβαδού Ε=9.613,73 τ.µ. που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & 
ΤΖ. Κέννεντυ στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων» 
 

 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 04ην του µήνα Νοεµβρίου, 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. 21133/31-10-2019 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 είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε (5). 

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

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
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 τριών (3) 
εκτάκτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους 
ως έκτακτα . 
 
Ο Πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Νοτάκης Ιωάννης αποχώρησε µετά την συζήτηση του 3ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αµπελοκήπων και της Μενεµένης» κ. 
Σµήλιος Ηλίας κατέθεσε ψήφισµα ενάντια στο εξοντωτικό πρόστιµο των 50.000€, µε αφορµή πανό και 
αφίσες, στην «Ανταρσία στην Κεντ. Μακεδονία» και τον περ. σύµβουλο Θανάση Αγαπητό. 
Το ψήφισµα απορρίφτηκε µε 21 ψήφους κατά και 7 ψήφους υπέρ.  
Κατά του ανωτέρω ψηφίσµατος τάσσεται η παράταξη «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 
Υπέρ του ανωτέρω ψηφίσµατος τάσσονται οι παρατάξεις «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ», 
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», «ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και  η «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -  
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:     
 

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων και συγκεκριµένα στη συµβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου &             
Τζ. Κέννεντυ βρίσκεται οικόπεδο ιδιοκτησίας Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.), του οποίου 
παραχωρήθηκε η χρήση στη Γ.Γ.Α., εµβαδού Ε=9.613,73 τ.µ.. 

Το ανωτέρω οικόπεδο χαρακτηρίστηκε κατ’ αρχάς ως χώρος για την ανέγερση κλειστού 
γυµναστηρίου - κολυµβητηρίου (Φ.Ε.Κ. 492∆/06-06-1986) και στη συνέχεια σε χώρο για την ανέγερση 
κλειστού γυµναστηρίου (Φ.Ε.Κ. 80ΑΑΠ/28-02-2008). 

Στον ανωτέρω χώρο ανεγέρθηκε από τη Γ.Γ.Α. το Ε.Α.Κ. Αµπελοκήπων «Μ. Αλέξανδρος» και 
διαµορφώθηκε τµήµα του σε γήπεδο ποδοσφαίρου «Απόστολος Αστρεινίδης» όπως αυτά φαίνονται και 
στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 

Τόσο οι εγκαταστάσεις του κτιρίου του Ε.Α.Κ. όσο και του γηπέδου ποδοσφαίρου συντηρούνται µε 
έξοδα του ∆ήµου µας (πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ, επισκευές, βαφές, προσθήκες, θέρµανση κλπ), λόγω 
αδυναµίας αντιµετώπισής τους από τη Γ.Γ.Α... 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε την υπ’ αριθµ. 55/17-02-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ενέκρινε την πρόταση υποβολής αιτήµατος για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για 
αόριστο χρόνο στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης από τη Γ.Γ.Α. του οικοπέδου µετά των κτισµάτων 
εµβαδού Ε=9.613,73 τ.µ. που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & ΤΖ. Κέννεντυ στη ∆.Κ. 
Αµπελοκήπων, όπως φαίνεται στο συνηµµένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραµµα. 

Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία της παραχώρησης η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε το 
µε Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/421549/15027/2090/331/16-10-2019 έγγραφό της κρίνει σκόπιµη 
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την επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 55/17-02-2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τη δηµοσίευσή 
της στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ εφόσον απαιτείται και τη διαβίβασή της σε αυτή. 

 
Μετά τα παραπάνω, 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει ή όχι : 
 

� Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 55/17-02-2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά την πρόταση υποβολής αιτήµατος για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για αόριστο 
χρόνο στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης από τη Γ.Γ.Α. του οικοπέδου µετά των κτισµάτων 
Ε=9.613,73 τ.µ. που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & ΤΖ. Κέννεντυ στη ∆.Κ. 
Αµπελοκήπων. 

 

 
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 
          επί των καταµετρούµενων 
Α) Επικαιροποιεί την υπ’ αριθµ. 55/17-02-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την 
πρόταση υποβολής αιτήµατος για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για αόριστο χρόνο στο ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης από τη Γ.Γ.Α. του οικοπέδου µετά των κτισµάτων Ε=9.613,73 τ.µ. που 
βρίσκεται στη συµβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & ΤΖ. Κέννεντυ στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων. 
 
-Ο ∆.Σ. κ. Νοτάκης Ιωάννης αποχή. 
-Οι ∆.Σ. κ.κ. Σµήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία λευκό. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 269/ 2019. 
       Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                    Αµπελόκηποι  05 - 11 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


