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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 25 - 01 - 2016
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 027/ 2016

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του µε αρ. 409 α αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Οριστικής ∆ιανοµής 1959 ÷1962 (Ο.∆.), αγροκτήµατος
Μενεµένης στο Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης

της

∆.Κ.

Μενεµένης.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Ιανουαρίου
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 826/2101-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους
Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8), οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Βαλάνος Νικόλαος
Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Κατζικάς Γεώργιο
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Αποστολίδου Μαρία
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Γρούγιος Ηλίας
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Κεσόγλου Παύλος
Εµεινίδης Αναστάσιος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία
Λαϊνάκου Αφροδίτη
Καζαντζίδης Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αβραµίδης Μωϋσής
Λαδάς Παράσχος
Ράπτου Ολγα
Νοτάκης Ιωάννης
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Μανωλόπουλος Βασίλης
Μεζίκης Βασίλειος
Σιδηρόπουλος Σάββας
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Λαδάς Ευάγγελος
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Καρράς Ευστράτιος
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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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. ∆εν Παρέστη
Ούτε η κα Κόπτη Ελένη, ούτε η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των
µελών ότι µε την υπ΄ αρ. πρωτ.: 2.593/19.12.2001 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η «Μεταβίβαση του αριθµ. 409 αγροτεµαχίου
της Οριστικής ∆ιανοµής 1959 ÷ 1962, αγροκτήµατος Μενεµένης στο ∆ήµο Μενεµένης» για
τις ανάγκες κίνησης, στάθµευσης και υπαίθριας συντήρησης στόλου των οχηµάτων µετά την
ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων στο αγρ.409β (αποθήκες και συνεργεία του ∆ήµου) και
µε την αρ. πρωτ.: 7.981/14.10.2009 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η µερική ανάκληση της προηγούµενης απόφασης, µε νέα
αρίθµηση ( αγρ.409ε).
Και οι δυο αποφάσεις έχουν δηλωθεί από το ∆ήµο µας στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και το
ακίνητο απέκτησε το ΚΑΕΚ 190690301012.
Με την ενοποίηση των δύο ∆ήµων (∆ήµος Μενεµένης και ∆ήµος Αµπελοκήπων) λόγω
της εφαρµογής του Ν 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) προέκυψαν νέες ανάγκες του ∆ήµου
µας σχετικά µε τα άνω αναφερόµενα, οι οποίες και επανεξετάστηκαν.
Σύµφωνα µε τη µελέτη επικαιροποίησης του κτιριολογικού προγράµµατος που
εκπονήθηκε από την ∆.Τ.Υ του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, προκύπτει ότι όσον αφορά
στις ανάγκες κίνησης, στάθµευσης και υπαίθριας συντήρησης (ράµπες
συντήρησης, σταθµός ανεφοδιασµού καυσίµων, πλυντήρια) του σηµερινού στόλου
των οχηµάτων, ο υπάρχων ελεύθερος χώρος του αγρ.409ε µετά την εφαρµογή της µελέτης
των κτηριακών εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας , κίνησης και συντήρησης οχηµάτων
είναι ανεπαρκής.
Έτσι σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της ∆ΤΥ, για την σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων, απαιτείτε νέος χώρος και όπως
περιγράφετε αναλυτικά παρακάτω ο σκοπός παραχώρησης του αγροτεµάχιου 409α είναι:
1.
Για τη νόµιµη κι εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων απαιτείται η εξεύρεση
επιπλέον χώρου για να εξυπηρετήσει τον υπαίθριο σταθµό αυτοκινήτων του στόλου των
Υπηρεσιών Κίνησης, Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου. Προκρίνεται ως πιο κατάλληλη,
η χωροθέτηση του σταθµού αυτοκινήτων σε τµήµα του αγρ. 409α, εµβαδού 6 700 m2,
ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου.
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Το αγρ. 409α βρίσκεται ανατολικά του αγρ. 409ε και συνδέεται µε αυτό µέσω µικρού
δηµόσιου δρόµου (πλάτους 8,00 m), στον οποίο σήµερα παρατηρείται ελάχιστη ως µηδενική
κίνηση οχηµάτων. (Βλέπε σχεδιάγραµµα Ν0 01).
Πλεονεκτήµατα:

Θα υπάρχει άµεση οπτική επαφή µεταξύ των κτιριακών εγκαταστάσεων
στο αγρ. 409ε και του σταθµού αυτοκινήτων στο αγρ. 409α, γεγονός που λύνει θέµατα
λειτουργικότητας αλλά και ασφάλειας.

Η αναγκαστική κυκλοφοριακή επιβάρυνση της εισόδου-εξόδου των
οχηµάτων θα µεταφερθεί στο µικρό παράπλευρο δηµόσιο δρόµο που συνδέει τα αγρ. 409ε
και 409α αποφορτίζοντας το µεγάλο οδικό άξονα (οδός Πόντου).

Η παραχώρηση του µε αρ.409 α αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και σε συνέχεια αξιοποίηση του θα λύσει ουσιαστικά και οριστικά το
πρόβληµα
χωροθέτησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Κίνησης και
Συντήρησης Οχηµάτων του ∆ήµου µας.
Η προτεινόµενη τροποποίηση εγκρίθηκε οµόφωνα από την ∆ηµοτική Κοινότητας Μενεµένης
στις 18-01-2016 µε την υπ’ αριθ. 005/2016 απόφασή της.
Μετά από τα παραπάνω, για την περεταίρω προώθηση κι ολοκλήρωση της διαδικασίας, να
τεθεί το θέµα σε συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄ αρ. πρωτ.: 2.593/19.12.2001
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την υπ’ αριθ.
005/2016 απόφασή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α). Εγκρίνει την παραχώρηση του µε αρ. 409 α αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Οριστικής ∆ιανοµής 1959 ÷1962 (Ο.∆.), αγροκτήµατος
Μενεµένης στο Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης της ∆.Κ. Μενεµένης
προκειµένου να λυθεί ουσιαστικά και οριστικά το πρόβληµα χωροθέτησης και λειτουργίας της
Υπηρεσίας Καθαριότητας, Κίνησης και Συντήρησης Οχηµάτων του ∆ήµου µας.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 027/2016
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος

Τα Μέλη

Αµπελόκηποι 26 - 01 - 2016
Ακριβές Απόσπασµα

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος

