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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  27 - 6 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 204/ 2011 
 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για προσφυγή στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη και στις αρµόδιες αρχές κατά 
παντός υπευθύνου για την ρύπανση περιβάλλοντος στη θέση που είναι εγκατεστηµένο το 
εργοτάξιο της ΑΕΓΕΚ Α.Ε.».  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην του µήνα Ιουνίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 8932/23-6-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Γρούγιος Ηλίας, Σιώπης Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος. 
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των δυο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων των πρώην 
∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι µε σχετική εντολή του, έπειτα από διενεργηθείσα αυτοψία, διαπιστώθηκαν από 
υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου τα εξής: 
Στην επαρχιακή οδό Καλοχωρίου υφίστανται τα υπ. αριθ. 497 και 498 (ΑΚ 22087) αγροτεµάχια 
ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου εκτάσεως 130 στρεµµάτων περίπου, των οποίων η χρήση 
έχει παραχωρηθεί στην εταιρία µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η οποία, σύµφωνα µε 
δήλωση του µηχανικού υπευθύνου του εργοταξίου, τα παραχώρησε µε την σειρά της στην 
κατασκευαστική εταιρία ΑΕΓΕΚ Α.Ε. η οποία έχει εγκαταστήσει εργοτάξιο.  
Το ανωτέρω ακίνητο επιχωµατώθηκε και υπερυψώθηκε, σε σχέση µε την φυσιολογική κατάσταση 
του εδάφους, ο δε υπερυψωµένος χώρος αποτελεί πλέον χώρο εγκατάστασης του εργοταξίου. 
Από επιτόπια αυτοψία του ∆ηµάρχου στις 24/6/2011 διαπιστώθηκε ύπαρξη εκτεταµένων 
περιοχών εναπόθεσης στερεών αποβλήτων (µπάζα) χωρίς επεξεργασία, προφανώς προϊόντων 
από οικοδοµική δραστηριότητα (εκσκαφές, κατεδαφίσεις κ.α.). Η εναπόθεση των υλικών 
δηµιουργεί λόφους µπαζών µεγάλου ύψους (έως και 10 µέτρων) σε µεγάλη έκταση του 
αγροτεµαχίου.  
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Παραλλήλως έχουν ανοιχθεί µεγάλες δεξαµενές στο έδαφός του οικοπέδου όπου χύνονται υγρά 
απόβλητα (οικοδοµικών εργασιών) µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται καταφανώς ο υδροφόρος 
ορίζοντας της εν γένει περιοχής.  
Κατά την ίδια ηµεροµηνία διαπιστώθηκε κίνηση φορτηγών µε στερεά και υγρά απόβλητα προς το 
ακίνητο, και η εναπόθεσή τους σε αυτό. 
Με τις ενέργειές τους αυτές τα όργανα και οι προστηθέντες των ανωτέρω εταιριών προέβησαν 
στην ανεξέλεγκτη εναπόθεση σε φυσικό αποδέκτη απορριµµάτων και εν γένει στερεών και υγρών 
απόβλητων προσβάλλοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον, τη ζωή και την υγεία των κατοίκων του 
∆ήµου µας, προξενώντας ρύπανση του εδάφους και µόνιµη ανθυγιεινή εστία καθώς ευνοείται η 
ανάπτυξη επιβλαβών για την υγεία εντόµων και τρωκτικών µε αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή και 
την υγεία των κατοίκων της περιοχής  
Για τους ανωτέρω λόγους το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει να κατατεθεί µηνυτήρια 
αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης κατά παντός υπευθύνου για 
ρύπανση περιβάλλοντος κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση της νοµοθεσίας ν. 1650/1986 και να 
εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο για την υπογραφή και κατάθεσή της. Ταυτόχρονα πρέπει να 
αποφασισθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η προσφυγή στις αρµόδιες αρχές και η προς τούτο 
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου.  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του ∆ηµάρχου, τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 

 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                        Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει την κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών 
Θεσσαλονίκης κατά παντός υπευθύνου για ρύπανση περιβάλλοντος κατ’ εξακολούθηση και 
παραβίαση της νοµοθεσίας ν. 1650/1986, στα υπ. αριθ. 497 και 498 (ΑΚ 22087) αγροτεµάχια της 
εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου µας, τα οποία τυγχάνουν ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
εκτάσεως 130 στρεµµάτων περίπου, των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί στην εταιρία µε την 
επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., και τα οποία σύµφωνα µε δήλωση του µηχανικού υπευθύνου 
του εργοταξίου, ήδη παραχωρήθηκαν στην κατασκευαστική εταιρία ΑΕΓΕΚ Α.Ε. η οποία έχει 
εγκαταστήσει εκεί εργοτάξιο.  
 
Β). Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή και κατάθεσή της.  
 
Γ). Εγκρίνει την προσφυγή στις αρµόδιες αρχές.  
 
∆). Αναθέτει  στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                        
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 204/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  30 - 6 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                            
 


