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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  26 - 8 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
 
Αριθ.  Απόφ. 289/2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΤΡΟΠΟΣ» - 
Εξουσιοδότηση προς το ∆ήµαρχο για συµµετοχή του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ως 
εκπρόσωπος του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 26ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13490/22-8-2013 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, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, 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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14Ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 
δυνάµει του από 17/1/2000 συµφωνητικού σύστασης ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, του άρθρου 784  Α.Κ., που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου 
Θες/νίκης µε αύξ. αριθ. 791/21-3-2000 συστάθηκε αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε την 
επωνυµία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», µε το διακριτικό τίτλο «ΑΤΡΟΠΟΣ», µε µέλη τον τότε ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων 
Αλέξ. Σταµατουλάκη, τον Αθλητικό Οργανισµό του ∆ήµο Αµπελοκήπων (δια του Νεόφυτου 
Αβραµίδη δυνάµει της υπ’ αριθ. 4/2000 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του), και τρεις 
εκπροσώπους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας, ήτοι τους Σταύρο Ασαµπάνογλου, Νικολέττα 
Αναστασιάδου και Όλγα Κετικίδου.  
Η σύσταση της εταιρίας αυτής αποφασίσθηκε δυνάµει της υπ’ αριθ. 439/1999 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του άλλοτε ∆ήµου Αµπελοκήπων.  
Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο πρώην ∆ήµος Αµπελοκήπων Θες/νίκης και νυν ∆ήµος 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης Θες/νίκης και δη το γραφείο (νυν χώρος) στη συµβολή των οδών 
Βύρωνος και Κέννεντυ Αµπελοκήπων, στον πολυχώρο του άλλοτε ∆ήµου Αµπελοκήπων και 
ειδικότερα στο χώρο όπου στεγαζόταν «ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, νυν «ΣΕΙΡΙΟΣ- ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ»,  µε σκοπό τον αναφερόµενο λεπτοµερώς 
στο καταστατικό (όπως και τα µέσα επιδίωξής του) και µε διάρκεια αορίστου χρόνου. Με το ίδιο 
καταστατικό ορίστηκε ότι τα χρηµατικά διαθέσιµα της εταιρίας ανέρχονταν στο ποσό των 3.330.000 
δρχ. (ήδη 9.772,56 ΕΥΡΩ). 
 Τέλος, µε το ίδιο τότε καταστατικό ορίστηκε ότι τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της 
εταιρίας αναλαµβάνει πενταµελές διαχειριστικό συµβούλιο, η θητεία των µελών του οποίου θα 
ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο. ∆υνάµει του από 14/12/2001 καταστατικού τροποποίησης 
της παραπάνω αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας. που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του 
Πρωτ. Θες/νίκης µε αύξ. αριθ. 495/11-2-2002, αποχώρησαν από αυτήν οι: Σταύρος 
Ασαµπάνογλου, Όλγα Κετικίδου και Νικολέτα Αναστασιάδου και αντικαταστάθηκαν από τους: 
Στέργιο Αηδόνη (νόµιµα εκπροσωπούντος το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αµπελοκήπων), την 
Ελευθερία Σπυροπούλου (νόµιµα εκπροσωπούσας την αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε την 
επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»), και τη Βασιλική Πρίζιου του Αθανασίου. Επίσης τροποποιήθηκε η 
επωνυµία της εταιρίας σε «Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία υποστήριξης δραστηριοτήτων 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αµπελοκήπων (∆.Η.Σ.Ν.Α) και διαχείρισης Κέντρου 
Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.), ενώ παρέµεινε ο ίδιος διακριτικός τίτλος της. Τέλος, προστέθηκε 
στο κεφάλαιο «Μέσα επιδίωξης των σκοπών της εταιρίας» του άρθρου 5 του από 17-1-2000 
καταστατικού σύστασής της και η εκµετάλλευση κυλικείου.  
Κατά τα λοιπά, ορίστηκε ότι θα ισχύουν οι όροι του από 17-1-2000 καταστατικού σύστασής της. 
 ∆υνάµει του από 10/6/2003 καταστατικού τροποποίησης της παραπάνω αστικής µη 
κερδοσκοπικής εταιρίας, που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτ. Θες/νίκης µε αύξ. αριθ. 
2615/22-7-2003, ορίστηκε ότι τα πρώτα τέσσερα µέλη της, ήτοι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων, ο 
Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου Αµπελοκήπων, το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αµπελοκήπων 
και η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ», παρέµειναν µέλη αυτής, 
δυνάµει της υπ’ αριθ. 308/2003 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του άλλοτε ∆ήµου 
Αµπελοκήπων, όρισαν όµως νέους εκπροσώπους στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρία αυτή και 
συγκεκριµένα αντίστοιχα το ∆ήµαρχο Λάζαρο Κυρίζογλου, τον Εµµανουήλ Γεωργαντόπουλο (για 
τον Αθλητικό Οργανισµό ∆ήµου Αµπελοκήπων, δυνάµει της υπ’ αριθ. 7/2003 απόφασης του 
διοικητικού συµβουλίου του), την Ευδοκία Κίτσιου-Γοργορή (για το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων, δυνάµει της υπ’ αριθ. 21/2003 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του) και την 
Ελευθερία Σπυροπούλου (νόµιµα εκπροσωπούσας το «∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ», δυνάµει της υπ’ αριθ. 
2/21.4.2003 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του).  
Το πέµπτο µέλος Βασιλική Πρίζιου αποχώρησε για προσωπικούς λόγους της και εισήλθε στη θέση 
της η Ανδροµάχη Σουρβάλου. Κατά τα λοιπά, ορίστηκε ότι θα ισχύουν οι όροι του από 17-1-2000 
καταστατικού σύστασής της.  
 Προτείνεται η τροποποίησης της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΤΡΟΠΟΣ» και η 
προσαρµογή της στα σηµερινά δεδοµένα του νέου ∆ήµου που προέκυψε ως ακολούθως:  
 
Α)τροποποιείται η επωνυµία της ανωτέρω αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας και πλέον θα είναι 
«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», µε τον ίδιο διακριτικό τίτλο «ΑΤΡΟΠΟΣ», µε µέλη 
πλέον τους εδώ υπογράφοντες, λόγω της κατάργησης δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 
3852/2010 (Νόµος «Καλλικράτη») των παρακάτω νοµικών προσώπων: 
1)του άλλοτε ∆ήµου Αµπελοκήπων, ο οποίος πλέον ονοµάζεται «∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», (µε ∆ήµαρχό του τον ίδιο το ∆ήµαρχο του άλλοτε ∆ήµου Αµπελοκήπων) 2)του 
Αθλητικού Οργανισµού του άλλοτε ∆ήµου Αµπελοκήπων, 3)του Πνευµατικού Κέντρου του άλλοτε 
∆ήµου Αµπελοκήπων, 4)του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, και λόγω 
της εκτάκτου αποχώρησης του παλαιού µέλους Ανδροµάχης Σουρβάλου. 
 
Β)Τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρίας, οι οποίοι είναι πλέον:  
α)η συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και η υλοποίηση προγραµµάτων της που 
αφορούν νέους (18 ως 30 ετών), 
β)η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση κέντρων και εγκαταστάσεων που της παραχωρούνται 
από τους εταίρους, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η νεολαία του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
όπως ενδεικτικά εκµίσθωση αιθουσών για πολιτιστικές εκδηλώσεις-συνέδρια κ.λ.π., 
γ)η προµήθεια του απολύτως απαραίτητου κινητού εξοπλισµού για τη λειτουργία των ανωτέρω 
κέντρων, µετά τις απαιτούµενες εγκρίσεις και αποφάσεις 
δ)η συνεργασία µε αλλοδαπούς φορείς, επιστηµονικά κέντρα ή ιδιώτες και η προώθηση σχετικών 
προγραµµάτων και εκστρατειών στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης,  
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 ε)η προώθηση στην προσπάθεια εξεύρεσης οικονοµικών πόρων για την επίτευξη των 
σκοπών της, µε τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, καθώς και µε τη συµµετοχή σε 
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 στ)η οργάνωση εκθέσεων ή προβολών στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, η προώθηση ή 
χορηγία εκδόσεων, φωτογραφήσεων και κινηµατογραφήσεων ή τηλεοπτικών παραγωγών και η 
έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, έχοντας τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των πνευµατικών 
δικαιωµάτων αυτών, αλλά και τη δηµιουργία εσόδων από πωλήσεις των παραγωγών και 
προϊόντων που προκύπτουν. 
 ζ)η συνεργασία µε κάθε δυνατή νοµική µορφή, µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς, µε 
πρόσωπα φυσικά ή νοµικά ηµεδαπής, ή και της αλλοδαπής. Η συνεργασία, ιδίως, µε φορείς που 
προωθούν την ανάπτυξη, την ενεργοποίηση και συνεργασία των Ο.Τ.Α. σε θέµατα που αφορούν 
τους νέους 
η)η εκµετάλλευση κυλικείου στην έδρα της εταιρίας και  
 θ)κάθε άλλος σκοπός παρεµφερής προς τους ανωτέρω σκοπούς. 
 Οποιοιδήποτε άλλοι σκοποί και µέσα επιδίωξης των σκοπών της εταιρίας καταργούνται δια 
του παρόντος και, συνεπώς δεν ισχύουν και καταργούνται τα παλαιά άρθρα 4 και 5 όπως ίσχυαν 
µέχρι σήµερα, του καταστατικού σύστασης της εταιρίας. 
 
 Γ)Για τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαµβάνει επταµελές πλέον 
διαχειριστικό συµβούλιο (αντί του προγενέστερου πενταµελούς), το οποίο απαρτίζεται από τα µέλη 
που αναφέρονται στο παρόν µε πρόεδρο τον εκάστοτε ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων Μενεµένης, για δε 
τη διαχείριση διοίκηση και εκπροσώπηση δύναται να ορίζεται εις εκ των µελών, µε απόφαση της 
πλειοψηφίας των µελών, προκειµένου να αναλάβει τις ενέργειες που αναγράφονται στο άρθ. 8 β΄ 
του αρχικού καταστατικού. Η θητεία του 7µελούς διαχειριστικού συµβουλίου θα ακολουθεί τη 
δηµοτική περίοδο. 
 Συνεπώς, καταργούνται και δεν ισχύουν οι παράγραφοι α΄ και γ΄ του παλαιού άρθρου 8 του 
καταστατικού σύστασης της εταιρίας. 
 
 ∆)Για κάθε θέµα ερµηνείας, τροποποίησης του καταστατικού ή και για τη λύση της εταιρίας, 
ανώτατο όργανο που θα επιλύει αρµοδίως τα όποια σχετικά προβλήµατα, ορίζεται ότι θα είναι ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, το οποίο δύναται µε 
απόφασή του να αποφασίζει και για τα ανωτέρω θέµατα. Τα ανωτέρω θα διαλαµβάνονται 
οπωσδήποτε στον νέο κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας που θα συνταχθεί από τους 
εταίρους.  
 
 Ε)Το αρχικό άρθρο 13 του καταστατικού σύστασης της εταιρίας καταργείται και πλέον το νέο 
αυτό άρθρο (πλέον ως άρθρο 12), έχει ως εξής: 
 Για την οργάνωση και λειτουργία των επιµέρους δραστηριοτήτων της εταιρίας, που 
αναλαµβάνονται προς επίτευξη των σκοπών της, πρέπει να συνταχθεί νέος εσωτερικός 
κανονισµός λειτουργίας, µεταξύ των εταίρων. Ο κανονισµός αυτός, θα αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος και συµπλήρωµα του παρόντος καταστατικού.  
 Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και, ως εκ τούτου, καµία καταβολή ή διανοµή κερδών ή εν 
γένει κεφαλαίων κατά τη λειτουργία της ή κατά τη διάλυση αυτής επιτρέπεται να λαµβάνει χώρα 
προς τα µέλη της. 
 Τα Μέλη της Εταιρίας σε περίπτωση εξόδου τους από αυτή για οποιονδήποτε λόγο, δεν 
έχουν κανένα δικαίωµα επί της εν γένει περιουσίας της ως και επί των εισφορών που µέχρι τότε 
κατέβαλαν. 
Η ακίνητη περιουσία της εταιρίας αποκτάται, µεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασµό της µόνο 
µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διαχειριστικού συµβουλίου της και µε πλειοψηφία των 2/3 
των εταίρων της και πάντοτε υπέρ του σκοπού της εταιρίας. 
Τα κεφάλαια της εταιρίας διατίθενται µόνο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διαχειριστικού 
συµβουλίου της και µε πλειοψηφία των 2/3 των εταίρων της και πάντοτε υπέρ του σκοπού της 
εταιρίας. 
 
 Κατά τα λοιπά, ορίζεται ότι ισχύουν οι λοιποί όροι του αρχικού από 17-1-2000 καταστατικού 
σύστασης (όπως αυτό είχε παλαιότερα τροποποιηθεί, κατά τα ανωτέρω), οι οποίοι δεν θίγονται 
µετά τις προαναφερθείσες εδώ τροποποιήσεις µε τη διαφορά πως όπου στο αρχικό καταστατικό 
υφίστανται οι λέξεις: 1) «∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», αντ’ αυτών θα νοείται «Ο ∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και 2) «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-∆Η.ΣΥ.Ν.» 
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(όπως π.χ. στους σκοπούς και στα µέσα επιδίωξής τους ενδεικτικά), αντ’ αυτής θα νοείται «ΤΗΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». Τέλος, διατηρείται η  ίδια πάντα έδρα 
της, οι οικονοµικοί πόροι της, η αόριστη διάρκειά της και εγκρίνονται οι ως σήµερα ενέργειές 
της.  
Επίσης, διατηρούνται εν ισχύι και τα άρθρα του αρχικού καταστατικού που δεν τροποποιούνται µε 
το παρόν. 
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. 439/1999 απόφαση του ∆.Σ.   
                                                         

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
             Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης 
Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα 
Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος), κατά 2 (Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης,  επειδή θεωρούν απαράδεκτη την 
επιβαλλόµενη ανταποδοτικότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες της εταιρείας), αποχή 1 (Βούζας 
Ηλίας, επειδή δεν έχει πειστεί για την σκοπιµότητα ύπαρξης της εταιρείας).  
 
Α). Εγκρίνει την τροποποίηση της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΑΤΡΟΠΟΣ» ως ακολούθως: 
 

 
 

        Κ  Ω  ∆  Ι  Κ  Ο  Π  Ο  Ι  Η  Σ  Η  
   (ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ)  
      ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ  

Α Σ Τ Ι Κ Η Σ   Μ Η   Κ Ε Ρ ∆ Ο Σ  Κ Ο Π  Ι  Κ Η Σ   Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
Η εταιρία θα φέρει την επωνυµία: «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», µε το διακριτικό 
τίτλο «ΑΤΡΟΠΟΣ». 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης. Συγκεκριµένα, το γραφείο (νυν 
χώρος) στη συµβολή των οδών Βύρωνος και Κέννεντυ Αµπελοκήπων, στον πολυχώρο του άλλοτε 
∆ήµου Αµπελοκήπων και ειδικότερα στο χώρο όπου στεγαζόταν το άλλοτε ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, νυν «ΣΕΙΡΙΟΣ- ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ». 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η εταιρία ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών: 

α)η συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και η υλοποίηση προγραµµάτων της 
που αφορούν νέους (18 ως 30 ετών), 

β)η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση κέντρων και εγκαταστάσεων που της 
παραχωρούνται από τους εταίρους, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η νεολαία του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, όπως ενδεικτικά εκµίσθωση αιθουσών για πολιτιστικές εκδηλώσεις-
συνέδρια κ.λ.π., 

γ)η προµήθεια του απολύτως απαραίτητου κινητού εξοπλισµού για τη λειτουργία των 
ανωτέρω κέντρων, µετά τις απαιτούµενες εγκρίσεις και αποφάσεις 
 δ)η συνεργασία µε αλλοδαπούς φορείς, επιστηµονικά κέντρα ή ιδιώτες και η προώθηση 
σχετικών προγραµµάτων και εκστρατειών στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης,  
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 ε)η προώθηση στην προσπάθεια εξεύρεσης οικονοµικών πόρων για την επίτευξη των 
σκοπών της, µε τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, καθώς και µε τη συµµετοχή σε 
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 στ)η οργάνωση εκθέσεων ή προβολών στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, η προώθηση ή 
χορηγία εκδόσεων, φωτογραφήσεων και κινηµατογραφήσεων ή τηλεοπτικών παραγωγών και η 
έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, έχοντας τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των πνευµατικών 
δικαιωµάτων αυτών, αλλά και τη δηµιουργία εσόδων από πωλήσεις των παραγωγών και 
προϊόντων που προκύπτουν. 
 ζ)η συνεργασία µε κάθε δυνατή νοµική µορφή, µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς, µε 
πρόσωπα φυσικά ή νοµικά ηµεδαπής, ή και της αλλοδαπής. Η συνεργασία, ιδίως, µε φορείς που 
προωθούν την ανάπτυξη, την ενεργοποίηση και συνεργασία των Ο.Τ.Α. σε θέµατα που αφορούν 
τους νέους 

η)η εκµετάλλευση κυλικείου στην έδρα της εταιρίας και  
 θ)κάθε άλλος σκοπός παρεµφερής προς τους ανωτέρω σκοπούς. 
  
ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Πόροι της Εταιρίας είναι: 
α. Η ετήσια εισφορά των εταίρων, όπως για αυτή θα αποφασίζουν οι εταίροι, ανάλογα µε τις 
ανάγκες της εταιρίας. 
β. Τα έσοδα από τη διάθεση εντύπων ή αναµνηστικών ειδών και λοιπών αντικειµένων καθώς και 
από την οργάνωση εκδηλώσεων, που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 
νεολαίας του ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
γ. Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές ή επιχορηγήσεις από το κράτος, Ο.Τ.Α., διεθνείς οργανισµούς ή 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή 
συνδροµών από φίλους και υποστηρικτές της εταιρίας. 
δ. Ενισχύσεις και έσοδα από τη διεξαγωγή προγραµµάτων και µελετών στα οποία συµµετέχει µε 
οποιοδήποτε τρόπο η εταιρία. 
ε. Κάθε άλλο έσοδο που µπορεί να προκύψει νόµιµα από τη λειτουργία και τη δράση της εταιρίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 
α. Τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαµβάνει επταµελές διαχειριστικό 
συµβούλιο, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου ένα (1), το οποίο απαρτίζεται από τα µέλη που 
αναφέρονται στο παρόν µε πρόεδρο τον εκάστοτε ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων Μενεµένης, για δε τη 
διαχείριση διοίκηση και εκπροσώπηση δύναται να ορίζεται εις εκ των µελών, µε απόφαση της 
πλειοψηφίας των µελών, προκειµένου να αναλάβει τις ενέργειες που αναγράφονται στην 
παρακάτω παράγραφο β΄ του άρθρου αυτού. Η θητεία του 7µελούς διαχειριστικού συµβουλίου θα 
ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο. 
β. Οι διαχειριστές έχουν από κοινού ή µε ειδική πληρεξουσιότητα έκαστος εξ αυτών, η οποία θα 
δίδεται µε οµόφωνη απόφαση του πενταµελούς διαχειριστικού συµβουλίου, την εντολή να ασκούν 
κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης της εταιρίας και των υποθέσεών της, στα πλαίσια  των 
σκοπών και των δραστηριοτήτων της. Εκπροσωπούν την εταιρία και την δεσµεύουν αυτήν µε την 
υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυµία σε κάθε σχέση και συναλλαγή µε οποιοδήποτε 
τρίτο, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 
ενώπιον τραπεζών, ταµιευτηρίων και οργανισµών. Καταρτίζουν συµβάσεις εργασίας, έργου κλπ 
για λογαριασµό της εταιρίας µε τρίτους ή και µε εταίρους, ενεργούν πληρωµές και εισπράττουν  
χρήµατα από ιδιώτες, τράπεζες, ταµεία και ταµιευτήρια, υπογράφοντας εντάλµατα εισπράξεων και 
πληρωµών, εµβάσµατα εξωτερικού ή εσωτερικού και κάθε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Οι 
διαχειριστές προΐστανται του προσωπικού της εταιρίας, διευθύνουν τις εργασίες και τα έργα της και 
ασκούν την επιµέλεια της εσωτερική λειτουργίας της. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 



[6] 
 

Οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία, να 
καταχωρούν  και να τηρούν πιστά τις εισπράξεις και πληρωµές της εταιρίας και να διατηρούν µε 
πληρότητα όλα τα παραστατικά εσόδων και εξόδων της εταιρίας, προκειµένου να είναι 
οποτεδήποτε δυνατός ο έλεγχος της εταιρίας. Την εργασία αυτή οι διαχειριστές µπορούν να 
αναθέσουν σε λογιστή ή σε άλλο υπάλληλο της εταιρίας µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Υπεύθυνος ωστόσο για την πλήρη ενηµέρωση και παρακολούθηση των οικονοµικών και των 
βιβλίων της εταιρίας παραµένουν οι διαχειριστές. Οι διαχειριστές πρέπει να καταθέτουν τα έσοδα 
της εταιρίας σε Τράπεζα και να διατηρούν στο ταµείο εκείνα µόνο τα χρήµατα που είναι απαραίτητα 
για την αντιµετώπιση τρεχουσών αναγκών της εταιρίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους οι εταίροι θα συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισµό της εταιρίας, µε 
ανάλυση των εισπράξεων και πληρωµών. Οι διαχειριστές φροντίζουν ώστε το σύνολο εσόδων να 
διατίθεται για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, ενόψει του γεγονότος ότι δεν νοείται διανοµή 
κερδών των εταίρων. Ο ισολογισµός υποβάλλεται στα συλλογικά όργανα διοίκησης των εταίρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 
Μετά τη λήξη των εργασιών της εταιρίας, ή τη διάλυσή της µε οποιοδήποτε τρόπο, η εταιρία τίθεται 
σε εκκαθάριση. 
Ως εκκαθαριστές ορίζονται οι διαχειριστές, οι οποίοι µπορούν να ορίσουν και οποιονδήποτε τρίτο 
ως εκκαθαριστή, εταίρο ή µη. Μετά την πληρωµή των κάθε φύσης υποχρεώσεων της εταιρίας, η 
υπόλοιπη περιουσία της εταιρίας περιέρχεται στο ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η εταιρία µπορεί να πλαισιώνεται οποτεδήποτε από συµβούλους φίλους και υποστηρικτές οι 
οποίοι, είτε ατοµικά είτε υπό οποιαδήποτε µορφή ενώσεως προσώπων ή φορέων θα ενισχύσουν  
τις επιµέρους δραστηριότητες της εταιρίας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα αποδέχονται το 
καταστατικό αυτό και τον εκάστοτε ισχύοντα, ενδεχοµένως, εσωτερικό κανονισµό. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Για την οργάνωση και λειτουργία των επιµέρους δραστηριοτήτων της εταιρίας, που 
αναλαµβάνονται προς επίτευξη των σκοπών της, πρέπει να συνταχθεί νέος εσωτερικός 
κανονισµός λειτουργίας, µεταξύ των εταίρων. Ο κανονισµός αυτός, θα αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος και συµπλήρωµα του παρόντος καταστατικού. Στον κανονισµό αυτό θα γίνεται οπωσδήποτε 
µνεία ότι για κάθε θέµα ερµηνείας, τροποποίησης του καταστατικού ή και για τη λύση της εταιρίας, 
ανώτατο όργανο που θα επιλύει αρµοδίως τα όποια σχετικά προβλήµατα, ορίζεται ότι θα είναι ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, το οποίο δύναται µε 
απόφασή του να αποφασίζει και για τα ανωτέρω θέµατα. 
 Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και, ως εκ τούτου, καµία καταβολή ή διανοµή κερδών ή εν 
γένει κεφαλαίων κατά τη λειτουργία της ή κατά τη διάλυση αυτής επιτρέπεται να λαµβάνει χώρα 
προς τα µέλη της. 
 Τα Μέλη της Εταιρίας σε περίπτωση εξόδου τους από αυτή για οποιονδήποτε λόγο, δεν 
έχουν κανένα δικαίωµα επί της εν γένει περιουσίας της ως και επί των εισφορών που µέχρι τότε 
κατέβαλαν. 

Η ακίνητη περιουσία της εταιρίας αποκτάται, µεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασµό της 
µόνο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διαχειριστικού συµβουλίου της και µε πλειοψηφία των 
2/3 των εταίρων της και πάντοτε υπέρ του σκοπού της εταιρίας. 

Τα κεφάλαια της εταιρίας διατίθενται µόνο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του 
διαχειριστικού συµβουλίου της και µε πλειοψηφία των 2/3 των εταίρων της και πάντοτε υπέρ του 
σκοπού της εταιρίας. 

 
Β). Ορίζονται ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της συνιστώµενης εταιρείας οι: 
α. Ο ∆ήµαρχος ως εκπρόσωπος του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε αναπληρωτή του 
αντιδήµαρχο του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, ο οποίος θα ορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση 
∆ηµάρχου.  



[7] 
 

β. Παύλος Κεσόγλου του Σωτηρίου, κάτοικο Θεσ/νίκης µε αναπληρωτή του τον Χρήστο Καρίκα του 
Νικολάου, σύµβουλο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κάτοικο Θεσ/νίκης, ορισθέντες µε 
την υπ’ αριθ. 147/2013 απόφαση, του ∆.Σ. της ∆ΚΑ, ως εκπρόσωποι της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων. 
γ. Βασίλειος Μανωλόπουλος του ∆ιονυσίου, κάτοικο Θες/νίκης, µε αναπληρωτή του την Γεωργία 
Τριανταφυλλίδου του  Λαζάρου, σύµβουλο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, κάτοικο 
Θες/νίκης, ορισθέντες µε την υπ’ αριθ. 68/2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΚΜ ως εκπρόσωποι της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης. 
δ. Μαρία Αποστολίδου του Κων/νου, αντιδηµάρχου πολιτισµού και δηµοτικής συµβούλου, κάτοικο 
Θες/νίκης, νόµιµα εκπροσωπούσας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
σύµφωνα µε την παρούσα (υπ’ αριθ. 289/2013 απόφασή του) µε αναπληρωτή της τον Εµµανουήλ 
Ιωαννίδη του Ιωάννη, επίσης δηµοτικό σύµβουλο, κάτοικο Θεσ/νίκης. 
ε. Της κας Λεµονίδου ∆έσποινας του Ιορδάνη, δηµοτικού συµβούλου, κάτοικο Θες/νίκης, νόµιµα 
εκπροσωπούντος επίσης τις παρατάξεις της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, σύµφωνα µε την παρούσα (υπ’ αριθ. 289/2013) απόφασή του, µε 
αναπληρωτή του τον κο Κυριλλίδη Γεώργιο του Βασιλείου, επίσης δηµοτικό σύµβουλο εκ των 
παρατάξεων της µειοψηφίας του Ο.ΡΜ.Η. του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης,, κάτοικο Θεσ/νίκης. 
ζ. Της Ελευθερίας Σπυροπούλου του Γεωργίου, ως εκπροσώπου της αστικής µη κερδοσκοπικής 
εταιρίας µε την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ», που εδρεύει στους Αµπελόκηπους Θες/νίκης, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2/2003 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της και εκπροσωπείται 
νόµιµα, µε αναπληρωτή της την Χρίστίνα Μακρογιάννη του ∆ηµητρίου, κάτοικο Θεσ/νίκης. 
η. Της Καλλιόπης Μιγκοτζίδου του Ιωάννη, δηµότη και κατοίκου ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
µε αναπληρωτή της το Θωµά Πάντση του Αθανασίου, επίσης δηµότη και κατοίκου ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 289/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
 
Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 289/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  27 - 8 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


