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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 13-07-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 207/2015 
  
ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης κατά της αρ. 136/18.05.2015 Απόφασης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, που αφορά την Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου στο 
ΟΤ.89 της  περιοχής Κυρίµη - ∆ενδροποτάµου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε την κατάργηση της Οικοδοµική Γραµµής και δηµιουργία νέας 
οικοδοµικής γραµµής. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 13ην του µήνα Ιουλίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9672/9-7-2015 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, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Εµεινίδης 
Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Κάτζικας Γεώργιος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,    
Αβραµίδης Μωϋσής,  Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γυµνόπουλος Κοσµάς, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς 
Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου 
Ολγα. 
 
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 Μενεµένη και 
παρέστησαν κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης  και  ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος 
Βασίλειος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι µε την υπ΄ αρ. 136/18.05.2015 Απόφασή του, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης γνωµοδότησε υπέρ της Τροποποίησης Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου στο ΟΤ.89 της  περιοχής Κυρίµη - ∆ενδροποτάµου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, µε 
την κατάργηση της Οικοδοµική Γραµµής και δηµιουργίας νέας οικοδοµικής γραµµής. 

 
Κατά της άνω απόφασης έχει υποβληθεί µία (1) ένσταση µε αρ. πρωτ. 7588/∆ΤΥ 3015/02.06.2015 από 
τον Πετρίδη Αρκάδιο του Χαραλάµπους και της Γκβενετατζε Υαµζε του Ηρακλή. 
 
Οι ενιστάµενοι είναι κάτοικοι των διαµερισµάτων του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας στην οδό 
Αφροδίτης αρ. 3 και διαφωνούν µε τη δηµιουργία και διάνοιξη του δρόµου για τους παρακάτω λόγους: 

� Η διάνοιξη του δρόµου συνολικού πλάτους 7µ., θα δηµιουργήσει αυξηµένη κυκλοφορία αυτοκίνητων, άρα 
η λειτουργία του δρόµου θα προκαλέσει µόλυνση και θόρυβο στην περιοχή αυτή   
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� Είναι άγνωστο τι θα προκύψει από τις υποχρεώσεις της πράξης τακτοποίησης . 
 

Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ότι η διάνοιξη του δρόµου πρέπει να πραγµατοποιηθεί για τους 
λόγους, που αναφέρθηκε στην υπ΄ αρ. 136/18.05.2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου, ο δρόµος 
όµως αυτός πρέπει να χαρακτηριστεί ως πεζόδροµος για το λόγο ότι η γύρω περιοχή έχει έντονο 
κοινωφελή χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχει χώρος Βρεφονηπιακού Σταθµού, χώρος Νηπιαγωγείου στο 
ΟΤ.90 Γ και χώρος ∆ηµοτικού Πολιτιστικού κι Εκθεσιακού Κέντρου στο ΟΤ.90 ∆. 
 
`Έτσι ο προτεινόµενος πεζόδροµος θα ενταχθεί στο δίκτυο πεζοδρόµων, που  εγκρίθηκε µε τις 
προηγούµενες  πολεοδοµικές ρυθµίσεις (ΦΕΚ 58/∆/05.02.2002, ΦΕΚ 907/∆/26.08.2003, ΦΕΚ 
453/∆/15.10.2008) και θα συµβάλει στην αναβάθµιση της γύρω περιοχής µετά και την αποκατάσταση 
του διατηρητέου  κτηρίου και την απόδοσή του  σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση.  

 
Η εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την εξέταση της ένσταση κατά της υπ΄ αρ. 
136/18.05.2015 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης,  
εγκρίθηκε οµόφωνα από τη ∆ηµοτική Κοινότητας Μενεµένης στις 06.07.2015 µε την υπ’ αριθ. 
035/2015 Απόφασή της και την Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής 06.07.2015 µε την υπ’ αριθ. 007/2015 
Απόφασή της. 

 
Μετά από τα παραπάνω, για την περεταίρω προώθηση κι ολοκλήρωση της διαδικασίας, να τεθεί το 
θέµα σε συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας συµφωνούν µε 
τον όρο ότι δεν θα υπάρξει οικονοµική επιβάρυνση για τους κατοίκους της περιοχής.       

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις υπ’ αριθ. 35/2015 και 7/2015 αποφάσεις της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης και της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Οµόφωνα 
 
Α). Κάνει αποδεκτή την άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ότι η διάνοιξη του δρόµου πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί για τους λόγους, που αναφέρθηκε στην αρ. 136/18-05-2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβούλιου, ο δρόµος όµως αυτός πρέπει να χαρακτηριστεί ως πεζόδροµος για το 
λόγο ότι η γύρω περιοχή έχει έντονο κοινωφελή χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχει χώρος 
βρεφονηπιακού σταθµού, χώρος νηπιαγωγείου στο ΟΤ.90 Γ και χώρος ∆ηµοτικού Πολιτιστικού 
και Εκθεσιακού Κέντρου στο ΟΤ.90 ∆.  
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 207/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 14 - 07 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο πρόεδρος   
  
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                     Νικόλαος Βαλάνος 
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