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Αριθµ.Απόφασης 063/2015    
Αριθ. Πρακτικού:   13/2015 
 
          

    

                 Θέµα: Παροχή  σύµφωνης γνώµης για την δωρεάν  
                  παραχώρηση χρήσης χώρου ∆ηµοτικού ακινήτου που  
                  βρίσκεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                  Αµπελοκήπων για προσωρινή φιλοξενία αστέγων. 

 

Σήµερα 30/09/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 
µετά από την Α.Π: 13251/25-09-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      
 
Παρόντες: 
1.Κόπτη Ελένη 
2. Ματακίδου Μάρθα  
3. Τσοντάκη Μαρίνα  
4. Βενετικίδης Ιωάννης   
5.Καρµίρης Κωνσταντίνoς 
6. Τσιορβάλας Συµεών   
7.Καλαΐτζίδης Σαµψών  
8.Μιχαηλίδου Σοφία 
9. Ιακωβίδου Ελένη 
  Απόντες:  
 1.Γεννηµατάς Ιωάννης 
 2.Ταµβάκης Ιωάννης 
 
Η Πρόεδρος  µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού.  
Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο  83 παργρ. 2 περιπτώσεις β’ και ιδ’ του Ν. 3852/2010 : 
 
«Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις………σχετικά µε 
τα ακόλουθα θέµατα: 
 
β)την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στην περιοχή της δηµοτικής κοινότητας 



ιδ)την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους……….. και ιδίως 
αστέγων και ευπαθών οµάδων της περιοχής 
 

Για τον λόγο αυτόν ζητείται η διατύπωση της γνώµης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης για το εξής θέµα: 

Είναι γνωστό και δυστυχώς καθηµερινά διαπιστούµενο ότι µία από τις πολλές δυσµενείς 
συνέπειες που πηγάζει από τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση στη χώρα µας είναι το φαινόµενο της 
αύξησης του αριθµού των αστέγων ανθρώπων. Ούτε ο δικός µας ∆ήµος εξαιρείται από τη ζοφερή 
αυτή πραγµατικότητα και δεν είναι λίγες οι φορές που όλοι µας γινόµαστε µάρτυρες της σκληρής 
εικόνας ανθρώπων να κοιµούνται σε κοινόχρηστους χώρους, παγκάκια, σκαλιά ναών, πεζοδρόµια.  

Προτείνουµε λοιπόν, προς αρωγή των ανθρώπων αυτών, να χρησιµοποιηθεί το ιδιόκτητο 
διαµέρισµα του ∆ήµου µας επί της οδού Λοχ. ∆ιαµαντή 52 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 
εµβαδού 71 τµ ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας αστέγων, έως ότου η Υπηρεσία Κοινωνικής 
Πολιτικής του ∆ήµου µας ολοκληρώσει τις προσπάθειές της για µία µόνιµη λύση.  

Το διαµέρισµα αυτό εδώ και πολύ καιρό είναι κενό µισθώσεως, εφόσον πλέον στον ∆ήµο 
µας τα ανοίκιαστα διαµερίσµατα είναι πολλά και µε χαµηλότερα κόστη από ένα ακίνητο που ανήκει 
στο δηµόσιο, και δεν έχει εκδηλωθεί γι΄ αυτό κανένα ενδιαφέρον προς µίσθωση.  

Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόµενη τακτική Συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας για τη λήψη της τελικής απόφασης.  

      Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  
                                  
                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία (µε ψήφους 8 υπέρ-1 κατά) 
Καταψηφίζει η σύµβουλος κα. Ιακωβίδου Ελένη η οποία θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί πιο κατάλληλος 
χώρος µε σωστές προδιαγραφές και προτείνει το Στρατόπεδο του Παύλου Μελά που υπάρχει και 
φύλαξη. Στον υπάρχον διαµέρισµα το οποίο βρίσκεται στη Λοχ.∆ιαµαντή 52 , µόνο µε τις κατάλληλες 
προδιαγραφές δηλαδή φύλαξη και επιτήρηση -φροντίδα του χώρου, και τη σύµφωνη γνώµη των 
ενοίκων – ιδιοκτητών για τη χρήση του. 
Με επιφύλαξη ψηφίζει ο σύµβουλος κος. Καρµίρης Κωνσταντίνoς διότι συµφωνεί µε την θέση της 
κας Ιακωβίδου. 
 
Α)Παρέχει την σύµφωνη γνώµη να χρησιµοποιηθεί το ιδιόκτητο διαµέρισµα του ∆ήµου µας επί της 
οδού Λοχ. ∆ιαµαντή 52 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, εµβαδού 71 τµ ως χώρος 
προσωρινής φιλοξενίας αστέγων, έως ότου η Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας 
ολοκληρώσει τις προσπάθειές της για µία µόνιµη λύση.  

Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόµενη τακτική Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας για τη λήψη της τελικής απόφασης.  

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 063/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Η Πρόεδρος        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  01/10/2015       
                                                                              

Η Πρόεδρος  της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                
                                                                                                            Κόπτη Ελένη 


