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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  21 - 03 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 105 / 2016 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ : «Ορθή επανάληψη της αρ. 328/2015  Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
περί του Καθορισµός πλάτους πεζοδροµίου τµήµατος οδού Γ. Μουτάφη της ∆.Κ. 
Μενεµένης  η (τµήµα από οδό Χρ. ∆έλλα  έως την οδό Σ. Καραντινού.» 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαρτίου 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. 3620/17-03-2016 
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 :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Μεζίκης Βασίλειος 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Κυριλλίδης Γεώργιος 
5 Βαλάνος Νικόλαος 5 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
6 Γυµνόπουλος Κοσµάς 6 Λαδάς Ευάγγελος 
7 Εµεινίδης Αναστάσιος  7 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  

10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Καρράς Ευστράτιος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος  17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος  19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Ράπτου Ολγα  23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  

 
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  και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης η κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η 

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 

Μανωλόπουλος Βασίλης  έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι :  

Με την αρ.328/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  εγκρίθηκε ο Καθορισµός 

πλάτους πεζοδροµίου τµήµατος οδού Γ. Μουτάφη της ∆.Κ. Μενεµένης  η (τµήµα από οδό Χρ. 

∆έλλα  έως την οδό Σ. Καραντινού) «στα δύο (2) µέτρα για κάθε πλευρά του δρόµου, ώστε 

το πλάτος του οδοστρώµατος να είναι έξι (6) µέτρα». 

 

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε οµόφωνα από την ∆ηµοτική Κοινότητας Μενεµένης 

στις 21-10-2015 µε την υπ’ αριθ. 047/2015 απόφασή της και την Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής 

02.20.2015 µε την υπ’ αριθ. 008 /2015 Απόφασή της.  

Η απόφαση του ∆.Σ. στάλθηκε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προς νοµιµοποίησή της.  

 

Με το αρ. πρωτ. 90794+89841/7-12-2015 έγγραφό της  η Γενική ∆/νση Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, µας έκανε ερώτηµα, εάν η 

απόφαση µας ακολούθησε τις  διατάξεις του  άρθρο 82 του Ν 3463/2006, που αναφέρεται για 

την κανονιστική απόφαση,  η του άρθρου 52 του ΚΟΚ σε περίπτωση της µη ύπαρξής της. 

Επίσης αναφέρεται ότι  έπρεπε να είχαν αναφερθεί  οι άνω διατάξεις στην απόφαση του ∆.Σ.. 

Με την αρ. 728/∆.Τ.Υ  178/19-1-2016 απάντησή µας προς Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση 

αναφερθήκαµε ότι : 

1. Με την Τροποποίηση του Ρ.Σ. στα ΟΤ.105 & 97 της υπό εξέταση περιοχής (ΦΕΚ 7/14-

1-2010), το πλάτος της οδού Γ. Μουτάφη καθορίζεται στα 10µ. και οι κάθετοι δρόµοι, 

που περικλείουν τα οικοδοµικά τετράγωνα, χαρακτηρίζονται ως πεζόδροµοι. 

2. σύµφωνα µε αρ.82 παρ.1 του Ν3463/2006 ο πρώην ∆ήµος Μενεµένης µε την 

αρ.257/2009 Α.∆.Σ. έχει εκδώσει «Κανονιστική απόφαση για θέµατα κυκλοφορίας-

στάθµευσης στον ∆ήµου Μενεµένης», όπου η οδός Γ. Μουτάφη µονοδροµείτε από την 

οδό Καζαντζάκη προς την υπό κατασκευή υπόγεια οδό Σ. Καραντινού.  

3. σύµφωνα µε την πρόβλεψη της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ∆.Κ. 

Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, που έλαβε υπόψη την άνω 

απόφαση, η οδός Γ. Μουτάφη παραµένει αστική οδός . Σας ενηµερώνουµε ότι το Γ.Π.Σ. 



Α∆Α: 78Α∆ΩΨΕ-0Ν6 
 

 

της ∆.Κ. Μενεµένης εγκρίθηκε µε την αρ. 3/10/17.06.2014 απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης και προωθήθηκε προς το 

ΥΠΕΚΑ για θεσµοθέτηση.  

Άρα η προς εξέταση οδός δεν εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 52.παρ.1 του Ν.  

2696/1999. 

Σήµερα ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης δεν έχει συνολική κανονιστική απόφαση για 

ρύθµιση κυκλοφορίας . 

 

Εκ’νέου µε το αρ. 3445/18-2-2016 έγγραφή της η Γενική ∆/νση Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, αναφερόµενη στην άνω 

απάντηση, επισηµάνει ότι        « δεν έχει απαντηθεί το θέµα των διατάξεων στις οποίες 

ερείδεται η απόφασή µας».  

Έτσι µας παραθέτει τις παρακάτω νοµολογίες, τις οποίες πρέπει να ακολουθούµε και 

να τις αναφέρουµε σε νέα απόφαση, δηλαδή: 

 

1. Άρθρο 24 της ΥΑ 3046/304/1989/ Κτηριοδοµικός Κανονισµός ( ΦΕΚ 59/∆/1989), 

όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 367 του Π/∆/ από 14.7.1999 –Κ.Β.Π.Ν.( ΦΕΚ 

580/∆/1999). 

Παρ.1 –Γενικά  

Παρ.2 – Υπόχρεοι 

Παρ.3 – Τρόπος κατασκευής και προδιαγραφές 

Παρ.4 – ∆ιαδικασίες . Αναλογισµός δαπανών 

 

Αναφέρουµε ότι, το άρθρο 24 αναφέρεται στα πεζοδρόµια, στην κατασκευή τους από τους 

ιδιώτες και τις προδιαγραφές  που εκδίδονται από το ∆ήµο, που πρέπει να ακολουθήσουν . 

(παρ.3, περιπτ. α.α.).  

 

2. Υ.Α. 10788/2004 (ΦΕΚ 285/∆/2004) –Πολεοδοµικά Σταθερότυπα. 

Σας επισηµάνουµε ότι: 

Α.  Η άνω απόφαση έχει ληφθεί κατά την σύνταξη του νέου ΓΠΣ της ∆.Κ. Μενεµένης. 

 

             Β. (Με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4269/14, ΦΕΚ-142 Α/28-6-14, ορίζεται ότι :                     

“ 2.  Τα πολεοδοµικά σταθερότυπα που έχουν εγκριθεί µε την 10788/2004 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (∆΄ 

285), αναθεωρούνται, προκειµένου να εναρµονιστούν µε τις διατάξεις του 

παρόντος, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών 

Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), εντός έξι µηνών από την έναρξη 

ισχύος του νόµου αυτού”). 
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3. Υ.Α. 52907/2009 ( ΦΕΚ 2621/Β/2009) αφορά στις ειδικές ρυθµίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους . 

 

Αναφέρουµε ότι, όλες οι άνω διατάξεις ή έχουν ληφθεί κατά την σύνταξη του νέου ΓΠΣ της 

∆.Κ. Μενεµένης, ή θα ληφθούν κατά τη µελέτη κατασκευής πεζοδροµιών του τµήµατος οδού 

Μουτάφη µετά την έγκριση του καθοριζόµενου πλάτους τους . 

 

Με το άνω αναφερόµενο έγγραφο της Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ζητείτε «η έκδοση απόφασης µε σαφή 

και νόµιµη αιτιολογία».  

 

Μετά από τα παραπάνω προτείνετε να γίνει ορθή επανάληψη της  αρ.328/2015 

Απόφασης ∆.Σ, ώστε να αναφερθούν οι παρακάτω διατάξεις: Άρθρο 24 της ΥΑ 

3046/304/1989/ Κτηριοδοµικός Κανονισµός ( ΦΕΚ 59/∆/1989), όπως κωδικοποιήθηκε 

µε το άρθρο 367 του Π/∆/ από 14.7.1999 –Κ.Β.Π.Ν.   ( ΦΕΚ 580/∆/1999),ΥΑ 10788/2004 ( 

ΦΕΚ 285/∆/2004) και η ΥΑ 52907/2009 άρθρο 2 (ΦΕΚ 2621/Β/2009). 

 

Να επισηµανθεί  ότι το ελάχιστο πλάτος των πεζοδροµίων σύµφωνα µε την ΥΑ 

10788/2004 ( ΦΕΚ 285/∆/2004) και την ΥΑ 52907/2009 άρθρο 2 (ΦΕΚ 2621/Β/2009)  είναι 

1,50µ. 

 Ενώ προτείνεται για την οδό «Γ. Μουτάφη» δηλαδή από την οδό Χ. ∆έλλα  έως την 

οδό Σωκ. Καραντινού (µεταξύ των ΟΤ.105,105 Α  και ΟΤ.104) το πλάτος του 

πεζοδροµίου να καθοριστεί στα δύο (2) µέτρα για κάθε πλευρά του δρόµου, ώστε το 

πλάτος του οδοστρώµατος να είναι έξι (6) µέτρα.  

 

Παρακαλούµε το θέµα να τεθεί 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, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

A) Tην ορθή επανάληψη της  αρ.328/2015 Απόφασης ∆.Σ , µε αναφορά στις  παρακάτω 

διατάξεις:  

1.Άρθρο 24 της ΥΑ 3046/304/1989/ Κτηριοδοµικός Κανονισµός ( ΦΕΚ 59/∆/1989), 

όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 367 του Π/∆/ από 14.7.1999 –Κ.Β.Π.Ν.   ( ΦΕΚ 

580/∆/1999),ΥΑ 10788/2004 ( ΦΕΚ 285/∆/2004) και  
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2. η ΥΑ 52907/2009 άρθρο 2 (ΦΕΚ 2621/Β/2009), οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τον 

καθορισµό πλάτους πεζοδροµίου στην οδό Μουτάφη µε την  αρ.328/2015 Απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 
 

 Β)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 105/2016 

 

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

 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  22 - 03 - 2016 

 

                           Ακριβές Απόσπασµα 

 

  Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                            Βαλάνος Νικόλαος 


