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ΘΕΜΑ: Πρόταση καθορισµού κατάλληλου χώρου για την οργανωµένη εγκατάσταση των
πλανοδίων που είναι εγκατεστηµένοι στα όρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µήνα Ιανουαρίου έτους
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 176/8-1-2015 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, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία,
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σιδηρόπουλος Σάββας,
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ,
Κεσόγλου Παύλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, 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: Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος,
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσα.
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. Παρέστη
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι στα εδαφικά όρια του ∆ήµου µας, υπάρχει µη οργανωµένος καταυλισµός
Ροµά, επί της οδού Κολοκοτρώνη, ακριβώς απέναντι από το σχολικό συγκρότηµα του συνοικισµού Αγίου
Νεκταρίου (∆ενδροποτάµου). Ο συγκεκριµένος καταυλισµός καταλαµβάνει κυρίως ιδιωτικό χώρο
(ιδιοκτησίας Καραγκούνη Εµµανουήλ) και µικρό τµήµα του αποτελούν οι δρόµοι γύρω από τα οικοδοµικά
τετράγωνα Γ236β και Γ237. Στον καταυλισµό σήµερα κατοικούν 15 περίπου οικογένειες σε πρόχειρα
παραπήγµατα και πέρα από τα προβλήµατα υγιεινής, εγκυµονούν και άλλοι κίνδυνοι, κυρίως από την
παράνοµη ηλεκτροδότηση των παραπηγµάτων από παρακείµενες κολώνες της ∆ΕΗ. Με βάση τη (β)
σχετική Κ.Υ.Α., µέχρι να γίνει η µόνιµη εγκατάσταση των σκηνιτών επιτρέπεται η προσωρινή τους
εγκατάσταση, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από πρόταση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω:

εισηγούµαστε
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την προσωρινή εγκατάσταση των πλανοδίων σκηνιτών τσιγγάνων, που είναι εγκατεστηµένοι
στα όρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στο υπ’ αρ. 198 δηµοτικό αγροτεµάχιο
εµβαδού 5875 τ.µ. που βρίσκεται στο τέρµα της οδού Νικηταρά του συνοικισµού Αγίου
Νεκταρίου (∆ενδροποτάµου) σε πολύ µικρή απόσταση από τον σηµερινό καταυλισµό.
Επισηµαίνεται ότι τµήµα του αγροτεµαχίου, 900 τ.µ. περίπου, είναι καταπατηµένο από τους
Τσακιτζή Ελένη, Μαυράκη Αθ. Μαρία και Κουκουβίνο Κωνσταντίνο. Η καταπάτηση αυτή θα
διευθετηθεί µε νεώτερη απόφαση διοικητικής αποβολής.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Με τις εκφρασθείσες επιφυλάξεις που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της συζήτησης.
Α). Εγκρίνει την προσωρινή εγκατάσταση των πλανοδίων σκηνιτών τσιγγάνων, που είναι
εγκατεστηµένοι στα όρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στο υπ’ αρ. 198 δηµοτικό
αγροτεµάχιο εµβαδού 5875 τ.µ. που βρίσκεται στο τέρµα της οδού Νικηταρά του συνοικισµού
Αγίου Νεκταρίου (∆ενδροποτάµου) σε πολύ µικρή απόσταση από τον σηµερινό καταυλισµό.
Επισηµαίνεται ότι τµήµα του αγροτεµαχίου, 900 τ.µ. περίπου, είναι καταπατηµένο από τους
Τσακιτζή Ελένη, Μαυράκη Αθ. Μαρία και Κουκουβίνο Κωνσταντίνο. Η καταπάτηση αυτή θα
διευθετηθεί µε νεώτερη απόφαση διοικητικής αποβολής.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 008/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Βαλάνος Νικόλαος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 14 - 1 - 2015
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος
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