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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Ανάληψη δέσµευσης και αποδεδειγµένης εξόφλησης δαπάνης
από το ∆ήµο του
προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Απόκτηση και ∆ιαµόρφωση Ελεύθερων Χώρων και
∆ιατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» για απόκτηση µε αγορά του χώρου στο ΟΤ 90Γ επί
της οδού Αφροδίτης της ∆.Κ. Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, µε
χαρακτηρισµό χώρου ως ∆ηµοτικού και Εκθεσιακού Κέντρου.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2αν του µήνα Νοεµβρίου του
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14808/29 -10 -2015 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, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία,
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς
Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς
Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης
Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος
Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος,
Κεσόγλου Παύλος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα.
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, η κα Κόπτη
Ελένη απουσίασε, παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, και αφού ακολούθησε ολιγόλεπτη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου, οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κκ Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη –
Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς
Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Σµήλιος Ηλίας, αποχώρησαν στην συνέχεια σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την
κατά την άποψη τους άστοχη ενέργεια της ∆ιοίκησης, να παρουσιάσει στα πλαίσια της παρέλασης της
28ης Οκτωβρίου, τα νεοαποκτηθέντα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, χαρακτηρίζοντας την
ενέργεια αυτή ως µη συµβατή µε το πνεύµα του εορτασµού της συγκεκριµένης εκδήλωσης.
Ο πρόεδρος, αφού διαβεβαίωσε το Συµβούλιο ότι δεν υπάρχει κώλυµα για την συνέχιση της
συνεδρίασης µετά την αποχώρηση των ανωτέρω µελών, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 96 παρ. 6
του Ν.3463/06, τα µέλη τα οποία ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ακόµη και αν
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αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο µεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της
συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος
Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι σε συνέχεια της µε Α.Π.4212/10.11.2014
Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Απόκτηση και ∆ιαµόρφωση Ελεύθερων Χώρων και
∆ιατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις» και διάθεσης πίστωσης έτους 2014, ο ∆ήµος µας είχε
υποβάλλει αίτηση ( αρ. πρωτ. Πράσινου Ταµείου 2015-00195/15-01-2015) για την
χρηµατοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας 4 ( ΑΠ 4), που αφορά «Απόκτηση διατηρητέων
κτιρίων κατά τις ισχύουσες διατάξεις ( άρθρο 110 του από 14.7.1999 π.δ. « Κώδικας Βασικής
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας»,Ν.3028/2002 κλπ.) και συγκεκριµένα για απαλλοτρίωση διατηρητέου
κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή της Κυρίµη- ∆ενδροποτάµου του τέως
∆ήµου Μενεµένης και σήµερα ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης στο ΟΤ.90∆, που είναι
χαρακτηρισµένο ως χώρος ∆ηµοτικού Πολιτιστικού και Εκθεσιακού Κέντρου .
Με το από 02.10.2015( αρ.πρωτ.195/2015) έγγραφό του το Πράσινο Ταµείο µας ενηµέρωσε ότι
µε την αρ.πρ. 94.3.2015( Α∆Α:Β8Ν646Ψ844-9ΗΛ) Απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου
αποφασίστηκε εκτός των άλλων αποφάσεων του, ο ∆ήµος µας να υποβάλλει τα συµπληρωµατικά
δικαιολογητικά εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη λήψη της σχετικής επιστολής, ώστε να
εξεταστεί το αίτηµά µας σε µεταγενέστερη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Ταµείου.
Το ένα αφορά την υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού των δύο µερών για την µελλοντική
µεταβίβαση του ακινήτου και ανάληψη δαπάνης από το δυνητικό δικαιούχο για το τίµηµα πέρα της
αντικειµενικής αξίας.
Το δεύτερο ( κεφ.1.4,εδαφ. Ιβ.) αφορά την Απόφαση «Ανάληψης δέσµευσης και
αποδεδειγµένης εξόφλησης από τον ∆ικαιούχο του προγράµµατος κάθε απαιτούµενης δαπάνης (
όπως ιδίως αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, υποθηκοφυλάκων) και κάθε απαιτούµενου
φόρου µεταβίβασης ακινήτου, τέλους χαρτοσήµου η άλλο φόρου η τέλους η δικαιώµατος υπέρ
του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.»
Με το Ιδιωτικό Συµφωνητικό οι ιδιοκτήτες : Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου –
Κίµωνος και Ευαγγελία συζ. ∆ηµητρίου Στεφανίδου, το γένος Αντώνιου Βιτάλη αποδέχτηκαν ως
τίµηµα της άνω αναφερόµενης αγοράς από το Πράσινο Ταµείο, το ποσό που προκύπτει
αποκλειστικά και µόνο από την αντικειµενική αξία, χωρίς επιπλέον δέσµευση από το
∆ήµο.
∆ηλαδή το ποσό, που θα καταβληθεί από το Πράσινο Ταµείο θα είναι 161.123,03€.
Ηδη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενέκρινε µε την υπ’ αριθ. 9/2015 την ανάληψη δέσµευσης για
την απόκτηση του ανωτέρω χώρου.
Το ∆.Σ. ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης καλείται να πάρει απόφαση για τα παραπάνω, και να
εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού, ώστε ως απαιτούµενα
δικαιολογητικά να αποσταλούν στο Πράσινο Ταµείο και σε µεταγενέστερη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
του Συµβουλίου να προωθηθεί η χρηµατοδότηση απαλλοτρίωσης διατηρητέου κτηρίου και του
περιβάλλοντος χώρου από το άνω αναφερόµενο πρόγραµµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, τα τρία εναλλακτικά σενάρια κυκλοφοριακών επεµβάσεων για την
περιοχή που συντάχθηκαν από την µελετητική οµάδα, την υπ’ αριθ. 9/2015 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει και συµφωνεί για την ανάληψη δέσµευσης και αποδεδειγµένης εξόφλησης από τον
∆ήµο του προγράµµατος κάθε απαιτούµενης δαπάνης ( όπως αµοιβές συµβολαιογράφων,
δικηγόρων, υποθηκοφυλάκων) και κάθε απαιτούµενου φόρου µεταβίβασης ακινήτου, τέλους
χαρτοσήµου η άλλο φόρου η τέλους η δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ του
προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Απόκτηση και ∆ιαµόρφωση Ελεύθερων Χώρων και
∆ιατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» για απόκτηση µε αγορά από το Πράσινο Ταµείο
διατηρητέου κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου στο ΟΤ 90∆ επί της οδού Αφροδίτης της ∆.Κ.
Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, που είναι χαρακτηρισµένο ως χώρος
∆ηµοτικού Πολιτιστικού και Εκθεσιακού Κέντρου.
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Β). Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού, µεταξύ του ∆ήµου
Αµπελοκήπων – Μενεµένης και των ιδιοκτητών του προαναφερόµενου χώρου (Γεώργιος
Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου - Κίµωνος και Ευαγγελία συζ. ∆ηµητρίου Στεφανίδου, το
γένος Αντώνιου Βιτάλη) οι οποίοι αποδέχτηκαν ως τίµηµα της άνω αναφερόµενης αγοράς από
το Πράσινο Ταµείο, το ποσό που προκύπτει αποκλειστικά και µόνο από την αντικειµενική
αξία, χωρίς επιπλέον δέσµευση από το ∆ήµο, δηλαδή ποσό 161.123,03€, ώστε ως
απαιτούµενα δικαιολογητικά να αποσταλούν στο Πράσινο Ταµείο και σε µεταγενέστερη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου να προωθηθεί η σχετική χρηµατοδότηση από το
άνω αναφερόµενο πρόγραµµα.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 327/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος

Τα Μέλη

Αµπελόκηποι 3 - 11 - 2015
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος
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