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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  5 - 12 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 385/2011 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση λύσης της µίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου και του κ. Καραϊσκου Νικολάου για το 
Πνευµατικό Κέντρο συνοικισµού Αγ. Νεκταρίου (∆ενδροποτάµου).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16715/30 -11-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας 
Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος,  Σάββα Αικατερίνη. 
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε το από 1ης Αυγούστου 2008 µισθωτήριο 
συµβόλαιο µεταξύ του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Πνευµατικό 
Κέντρο Μενεµένης» όπως εκπροσωπείτο νόµιµα αφενός, και του κ. Καραϊσκου Νικολάου του 
Γεωργίου αφετέρου, το ανωτέρω Νοµικό Πρόσωπο του πρώην ∆ήµου Μενεµένης µίσθωσε ένα 
κατάστηµα ιδιοκτησίας του κ. Καραϊσκου, που βρίσκεται στη οδό Κωνσταντινουπόλεως 38 
συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου (∆ενδροποτάµου) έκτασης 83 τµ .για να το χρησιµοποιεί ως χώρο 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Πνευµατικού Κέντρου. 

Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει ο ∆ήµος µας να περιορίσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο τις δαπάνες του, καλέσαµε αρµοδίως τον εκµισθωτή, και, βάσει του 
σηµείου 8 του συµφωνητικού, ζητήσαµε να λυθεί συναινετικά η ανωτέρω µίσθωση, η οποία, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω συµφωνητικό, ως πενταετής, λήγει την 31-07-2013, εφόσον ήδη οι 
υπηρεσίες Πολιτισµού που στεγάζονταν µέχρι και σήµερα εκεί µπορούν να στεγαστούν στο 
∆ηµοτικό κτίριο του Πολύκεντρου ∆ενδροποτάµου. 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εισηγούµαστε τη συναινετική λύση της µίσθωσης µεταξύ του ΝΠ∆∆  
µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο Μενεµένης», το οποίο καταργήθηκε ήδη, µε την αριθ. 
64/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης - ως καθολικού 
διαδόχου των πρώην ∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης – σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ της κατάργησης του ΝΠ∆∆ αριθµ. 874/17-5-2011 τεύχος Β΄) και πλέον τόσο τα 
δικαιώµατα όσο και οι υποχρεώσεις του έχουν µεταφερθεί στον ∆ήµο Αµπελοκήπων- 
Μενεµένης.  

Το µίσθιο θα παραδοθεί ελεύθερο στον ιδιοκτήτη του κατά την ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 64/2011 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων- Μενεµένης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                                                                    Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει τη συναινετική λύση της µίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης - 
ως καθολικού διαδόχου των πρώην ∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης- και του κ. Καραϊσκου 
Νικολάου για το Πνευµατικό Κέντρο συνοικισµού Αγ. Νεκταρίου (∆ενδροποτάµου), η οποία, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω συµφωνητικό, ως πενταετής, λήγει την 31-07-2013. 
Στα πλαίσια όµως του επιχειρούµενου εξορθολογισµού και περιορισµού των δαπανών, οι 
υπηρεσίες Πολιτισµού που στεγάζονταν µέχρι και σήµερα εκεί µπορούν να στεγαστούν στο 
∆ηµοτικό κτίριο του Πολύκεντρου ∆ενδροποτάµου. 
 
 Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                           
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 385/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
                                                
                                               Αµπελόκηποι  6 – 12 - 2011  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 

   


