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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  20 - 10 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 291/2014 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της µε αριθµό 006/2014 απόφασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον 
καθορισµό τιµής µονάδος προσκύρωσης κι απόφαση µεταβίβασης κοινόχρηστου χώρου, στην 
ιδιοκτησία της κ. Γιαντσίδου Γεωργίας, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1/63 διορθωτική πράξη 
εφαρµογής της περιοχής ∆υτικού Τοµέα Μενεµένης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 20ην του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14615/16-10-2014 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, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης 
Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Λαδάς Παράσχος.  
 

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 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος 
Βασ. έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου ότι µε την υπ’ αριθ. την  µε Α.Π.5666/∆ΤΥ 1448/16-4-2014 
αίτηση της η κα Γιαντσίδου Γεωργία ζητά τον καθορισµό τιµής µονάδος προσκύρωσης κι 
απόφαση µεταβίβασης κοινόχρηστου χώρου, που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της µε 
κτηµατολογικό αριθµό (Κ.Α.) 04-03-04, στο οικοδ. τετράγωνο Γ126, που φαίνεται στους πίνακες 
και τα διαγράµµατα της υπ’αρ. 1/63 διορθωτικής πράξης εφαρµογής της περιοχής δυτικού τοµέα 
Μενεµένης, που εγκρίθηκε µε την ΑΠ/465169/15156/23-1-2014 απόφαση Νοµάρχη. Το 
προσκυρούµενο τµήµα έχει εµβαδό 9,84 τ.µ. και βρίσκεται στην πλατεία Οδ. Ελύτη. Η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 6/2014 απόφαση της προτείνει καθορισµό τιµής µονάδας στα 
205 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο προσκύρωσης, όσο δηλαδή η αντικειµενική αξία της περιοχής, 
και την οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης. 
   
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. 6/2014 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, την  µε Α.Π.5666/∆ΤΥ 1448/16-4-2014 αίτηση της κας Γιαντσίδου 
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                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                      Οµόφωνα 

Α). Καθορίζει τιµή µονάδας προσκύρωσης στα 205 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο προσκύρωσης, 
όσο δηλαδή η αντικειµενική αξία της περιοχής και αποφασίζει την µεταβίβαση του ανωτέρω 
κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία της κας Γιαντσίδου Γεωργίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1/63 
διορθωτική πράξη εφαρµογής της περιοχής ∆υτικού Τοµέα Μενεµένης (και την υπ’ αριθ. 6/2014 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

Τα συµβολαιογραφικά έξοδα θα βαρύνουν την ιδιοκτησία, ενώ το ∆.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει 
ποιόν θα εξουσιοδοτήσει για να υπογράψει τα συµβόλαια από την πλευρά του ∆ήµου. 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 291/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  21 - 10 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


