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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 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  22 - 9 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 272/2014 
 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου στον Μικρασιατικό Σύλλογο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 22αν του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12982/18-9-2014 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Λαδάς Παράσχος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Σµήλιος Ηλίας.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 17ον  Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου 
την υπ’ αριθ. 43/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης µε την οποία παρέχεται η 
σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου  για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ∆ηµοτικού 
ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης προς τον 
Μικρασιατικό Σύλλογο  «Αγία Παρασκευή» µε κοινωφελείς σκοπούς για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του, ανταποκρινόµενο θετικά σε  σχετικό αίτηµα του ανωτέρω συλλόγου.  

Αρχικά µε την υπ. αριθµ. 13/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε η δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης δηµοτικού ακινήτου στο σύλλογο µε την επωνυµία «Μικρασιατικός 
Σύλλογος η Αγία Παρασκευή» ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης. 
Με το υπ. αριθ. 30702/15-5-2013 έγγραφό της η Α.∆.Μ.Θ. απέρριψε την ανωτέρω απόφαση 
διαπιστώνοντας ασυµβίβαστο της ιδιότητας του προέδρου του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης, ο οποίος εισηγείται την παραχώρηση του χώρου στον αιτούντα Σύλλογο ενώ 
συγχρόνως είναι και µέλος του. Μετά την άρση του ασυµβίβαστου, καθότι υπήρξε αλλαγή 
προέδρου στο ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επανέρχεται 
και µε την υπ’ αριθ. 43/2014 απόφαση του, κρίνοντας ότι ήρθησαν οι λόγοι που προξένησαν την 



[2] 
 

προηγούµενη απόρριψη της, γνωµοδοτεί θετικά και παρέχει την σύµφωνη γνώµη της για την 
ικανοποίηση του αιτήµατος του ανωτέρω Συλλόγου. Στην ληφθείσα απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης αναφέρεται ρητώς ο κοινωφελής χαρακτήρας του Συλλόγου ο οποίος 
προκύπτει βάση του καταστατικού ιδρύσεως αυτού, και καλεί το Συµβούλιο να τοποθετηθεί επι 
του θέµατος. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του  προέδρου, την υπ’ αριθ. 43/2014 απόφαση της ∆ΚΜ, το προσκοµισθέν 
καταστατικό του Συλλόγου  

                                                         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                       Οµόφωνα 
  
Α). Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των 
ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης στο σύλλογο µε την επωνυµία «Μικρασιατικός 
Σύλλογος η Αγία Παρασκευή, καθότι πρόκειται για Σύλλογο µε δραστηριότητά η οποία είναι 
κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συµφέροντα, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, κατά τις 
επιταγές του άρθρου 185 παργρ.2 Ν. 3463/2006.  
Η παραχώρηση της χρήσης είναι για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31-08-2019. 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 272/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  24 - 9 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                                 


