
  

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

       Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                      

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
Πληροφορίες : Θεοδωρίδου Αθηνά     
Tηλ.  : 2310 729621   
FAX :  2310 729684  
Email:a.theodoridou@ampelokipi-menemeni.gr            
 
               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
         της 04/07/2011 

 
Αριθµ. Απόφασης: 139/2011    
Αριθµ. Πρακτικού:   09/2011 

ΘΕΜΑ: Παροχή γνώµης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων 
∆ηµοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων προς τη Κ∆Ε∆ΑΜ για τη λειτουργία των 
δοµών της 
 

Σήµερα 04/07/2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, µετά 
από την Α.Π:8730/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του 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.Κεσόγλου Παύλος                             6.  Καλτσογιάννη Γεωργία 
 2.Γεννηµατάς Ιωάννης                          7.Καϊκατζάνη Μαρία 
 3 Καραγιαννίδου Αναστασία                 8.Αβραµίδης Μωϋσής                       
 4 Θεοχαρούδης Θεοχάρης.                               

       5. Ορφανίδου Στυλιανή             
Απόντες:  
1. Καρίκας Χρήστος  
2. Πάντσης Θωµάς 
3. Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
 

                             Ο Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
   Παρέστη και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζουγλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

        
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την 
από 27-6-2011 εισήγηση της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων- 
Μενεµένης (Κ∆Ε∆ΑΜ), η οποία ενηµερώνει για τα εξής:  
 
«Εισηγούµαστε προς το Συµβούλιο της Κοινότητας Aµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης βάσει: 
i) Της 60/28-02-2011 Α∆Σ, συγχώνευσης των Κοινωφελών ∆ηµοτικών  Επιχειρήσεων του 

∆ήµου Αµπελοκήπων (Κ.∆.Ε.Π.Κ.Α.Α.) και  Μενεµένης (∆.Η.Κ.Ε.Μ.) και σύστασης της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ως 
(Ν.Π.Ι.∆.) που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 – 264 του Ν. 3463/2006 και τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

ii) Του ΦΕΚ 1100/02-06-2011/ΤΕΥΧΟΣ Β΄, συγχώνευσης των Κοινωφελών ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων του ∆ήµου Αµπελοκήπων (Κ.∆.Ε.Π.Κ.Α.Α.) και Μενεµένης (∆ΗΚΕΜ) και 
σύστασης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) που διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 252 - 264 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.    

iii) Την 02/17-06-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. έγκριση ίδρυσης 
υποκαταστηµάτων. 

iv) Τον Ν.3463/2006 άρθρο 185 παρ. 2  
v) Τον Ν.3852/2010 άρθρο 84 παρ. στ’ 
 



  
• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, τµήµατος του Ανωγείου 

του δηµοτικού κτιρίου επί της οδού Βύρωνος & Κέννεντυ (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την 
στέγαση του Παιδικός Σταθµός  «ΤΡΕΝΑΚΙΑ». 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του Υπόγειου, Ισογείου και 1ου ορόφου του 
∆ηµοτικού Κτιρίου επί της οδού Ελευθερίας & 28ης Οκτωβρίου (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., 
για την ανάπτυξη και λειτουργία δοµών κοινωνικής υποστήριξης και συγκεκριµένα Παιδικός 
Σταθµός  «ΖΙΖΑΝΙΑ» στο Υπόγειο-Ισόγειο και Βρεφονηπιακός Σταθµός  «ΗΛΙΑΧΤΙ∆ΕΣ» 
στον 1ο  όροφο. 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου επί της οδού 
Πάροδος Πέραν 61 – 63, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη Κοινωνικών υπηρεσιών και 
συγκεκριµένα Παιδικός Σταθµός «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ». 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου του ∆ηµοτικού 
Ωδείου επί της οδού 28ης  Οκτωβρίου 59, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για την εύρυθµη λειτουργία του 
∆ηµοτικού Ωδείου και την στέγαση επί του Ισογείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ως έδρα αυτής. 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του ∆ηµοτικού ακινήτου επί της οδού 
Καµελίας – Αριστοτέλους (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του ∆ηµοτικού Κινηµατοθεάτρου επί της 
οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του ∆ηµοτικού χώρου της πισίνας που 
βρίσκεται επί της οδού Ακριτών, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., στα πλαίσια της ανάπτυξης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. 

• Την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του ακινήτου τµήµατος του Ανωγείου και 
του 1ου ορόφου του ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Βύρωνος & Κέννεντυ (γωνία), στην 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα Κέντρο Ηµερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.), Βοήθεια στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.), Κέντρο ∆ηµιουργικής 
Ανάπτυξης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.). 

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας καλείται να παράσχει γνώµη προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
το οποίο και θα λάβει τη σχετική απόφαση, και µετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση: 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Και παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων- 
Μενεµένης, το οποίο και θα λάβει τη σχετική απόφαση, περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης 
προς την Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των δοµών της, των εξής ∆ηµοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων: 

1. Τµήµατος του Ανωγείου του δηµοτικού κτιρίου επί της οδού Βύρωνος & Κέννεντυ (γωνία), 
στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την στέγαση του Παιδικός Σταθµός  «ΤΡΕΝΑΚΙΑ». 

2. Του Υπόγειου, Ισογείου και 1ου ορόφου του ∆ηµοτικού Κτιρίου επί της οδού Ελευθερίας & 
28ης Οκτωβρίου (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη και λειτουργία δοµών 
κοινωνικής υποστήριξης και συγκεκριµένα Παιδικός Σταθµός  «ΖΙΖΑΝΙΑ» στο Υπόγειο-
Ισόγειο και Βρεφονηπιακός Σταθµός  «ΗΛΙΑΧΤΙ∆ΕΣ» στον 1ο  όροφο. 

3. Του ∆ηµοτικού ακινήτου επί της οδού Πάροδος Πέραν 61 – 63, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την 
ανάπτυξη Κοινωνικών υπηρεσιών και συγκεκριµένα Παιδικός Σταθµός «ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ». 

4. Του ∆ηµοτικού ακινήτου του ∆ηµοτικού Ωδείου επί της οδού 28ης  Οκτωβρίου 59, στην 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου και την στέγαση επί του 
Ισογείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ως έδρα αυτής. 

5. Του ∆ηµοτικού ακινήτου επί της οδού Καµελίας – Αριστοτέλους (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., 
για την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών. 

6. Του ∆ηµοτικού Κινηµατοθεάτρου επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12, στην 
Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών. 

7. Του ∆ηµοτικού χώρου της πισίνας που βρίσκεται επί της οδού Ακριτών, στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., 
στα πλαίσια της ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

8. Τµήµατος του Ανωγείου και του 1ου ορόφου του ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Βύρωνος & 
Κέννεντυ (γωνία), στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., για την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών και συγκεκριµένα 



  
Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.), Βοήθεια στο Σπίτι 
(Β.Σ.Σ.), Κέντρο ∆ηµιουργικής Ανάπτυξης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.). 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 139/2011   

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,   05/07/2011  

 

 
Ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 
                                         
 
 

                                 Γεννηµατάς   Ιωάννης  
 
                                         
 
                                       
                                

 


