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ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων-Μενεµένης προς τον ∆ήµαρχο
Αµπελοκήπων-Μενεµένης να υπογράψει τις ∆ηλώσεις κατά Ν. 960 / 1979 όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε από το Ν. 1221 / 81 για τα οικόπεδα στις οδούς Πανταζοπούλου 51 και
Ελευθερίας 4 - ∆ηµοσθένους 5 ( διαµπερές ) , στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων, για ορισµό
χώρων σταύθµευσης αυτοκινήτων.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26ην του µήνα Αυγούστου του
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13490/22-8-2013 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, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ,
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης
Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη,
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος,
Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή,
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος,
Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή,
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, αλλά
δεν παρέστησαν.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. Θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα
της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι στις οδούς Πανταζοπούλου 51 και
Ελευθερίας 4 - ∆ηµοσθένους 5 ( διαµπερές ) , στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων υπάρχουν
οικόπεδα τα οποία είναι ιδιοκτησίας ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης και προορίζονται για
Νηπιαγωγεία.
Συγκεκριµένα το οικόπεδο της οδού Πανταζοπούλου 51, εµβαδού 702,46 τ.µ. προορίζεται για το
9ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Αµπελοκήπων.
Το διαµπερές οικόπεδο στις οδούς Ελευθερίας 4 – ∆ηµοσθένους 5, εµβαδού 1461,17 τ.µ. προορίζεται για τα 8ο 2/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Αµπελοκήπων και 2ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο
Αµπελοκήπων.
Σύµφωνα µε το Ν. 960 / 1979 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν. 1221 / 81
πρέπει να ορίζονται θέσεις στάθµευσης σε κάθε νέα οικοδοµή που ανεγείρεται.
Οι θέσεις στάθµευσης µπορεί να είναι σε Πυλωτή, στεγασµένοι σε υπόγειο, στην ίδια ή σε άλλη
οικοδοµή, σε απόσταση σε ευθεία 800 µέτρων, ή και σε µη εστεγασµένους χώρους ( υπαίθριοι
χώροι ) επί του αυτού γηπέδου, εφ' ου το κτίριον ή σε άλλο γήπεδο.
Στην περίπτωσή µας, ορίζονται χώροι µη εστεγασµένοι επί του αυτού οικοπέδου.
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Συγκεκριµένα στην Πανταζοπούλου 51, ορίζονται θέσεις παρκαρίσµατος 2 τον αριθµό, η Ρ1 και η
Ρ2, διαστάσεων εκάστη 5,00 Χ 2,50 µέτρων, εµβαδού 12,50 τ.µ.
Οι θέσεις αυτές σηµειώνονται στα σχέδια, Τοπογραφικό Τ1 και ∆ιάγραµµα ∆όµησης Τ2 της
αρχιτεκτονικής µελέτης εφαρµογής του ΟΣΚ ΑΕ.
Ανάλογα, στην Ελευθερίας 4 όπου το 8ο 2/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο, ορίζονται θέσεις
παρκαρίσµατος 2 τον αριθµό, η Ρ1 και η Ρ2, διαστάσεων εκάστη 4,50 Χ 2,25 µέτρων, εµβαδού
10,125 τ.µ. και στην οδό ∆ηµοσθένους 5 όπου το 2ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο ορίζονται η Ρ3 και Ρ4
µε τις ίδιες διαστάσεις.
Οι θέσεις αυτές σηµειώνονται στα σχέδια, Τοπογραφικό Τ1 και ∆ιάγραµµα ∆όµησης Τ2 της
αρχιτεκτονικής µελέτης εφαρµογής του ΟΣΚ ΑΕ.
Στον Ν. 1221/1981 (ΦΕΚ Α' 292) άρθρο 1 και παράγραφος 2α αναφέρεται:
« 2. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον υποχρεώσεις του κυρίου ή των συγκυρίων του
ακινήτου δύνανται να εκπληρούνται εν όλω ή εν µέρει:
α) ∆ια δηµιουργίας επί εστεγασµένων ή µη χώρων, των απαιτουµένων θέσεων σταθµεύσεως
αυτοκινήτων επί του αυτού γηπέδου, εφ' ου το κτίριον.
…………………………………………………………………………………………………………
Επί των ως άνω περιπτώσεων α και β ο κύριος των χώρων σταθµεύσεως συντάσσει ενώπιον
συµβολαιογράφου δήλωσιν, µεταγραφοµένην εις τα βιβλία µεταγραφών, ότι αι θέσεις αύται τίθενται
κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου εις εξυπηρέτησιν του συγκεκριµένου κτιρίου ή διηρηµένων
ιδιοκτησιών τούτου. »
Συνεπώς για τις θέσεις στάθµευσης, πρέπει να συνταχθεί από συµβολαιογράφο δήλωση κατά Ν.
960 / 1979 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν. 1221 / 1981 και να υπογραφεί από
τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και συγκεκριµένα για τα δύο προαναφερόµενα οικόπεδα ιδιοκτησίας
∆ήµου να υπογραφούν οι δύο δηλώσεις από τον σηµερινό ∆ήµαρχο κ. Λάζαρο Κυρίζογλου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων-Μενεµένης καλείται:
Να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων-Μενεµένης να υπογράψει τις ∆ηλώσεις κατά Ν.
960 / 1979 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν. 1221/81 για τα οικόπεδα στις
οδούς Πανταζοπούλου 51 και Ελευθερίας 4 - ∆ηµοσθένους 5 (διαµπερές), στη δηµοτική
κοινότητα Αµπελοκήπων, για ορισµό χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 1221 / 1981 (ΦΕΚ Α' 292)
άρθρο 1 και παράγραφος καθώς και του Ν. 960 / 1979 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
από το Ν. 1221 / 1981
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων-Μενεµένης να υπογράψει τις ∆ηλώσεις κατά Ν. 960
/ 1979 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν. 1221 / 81 για τα οικόπεδα στις οδούς
Πανταζοπούλου 51 και Ελευθερίας 4 - ∆ηµοσθένους 5 ( διαµπερές ), στη δηµοτική κοινότητα
Αµπελοκήπων, για ορισµό χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 272/2013
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 27 - 8 - 2013
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος
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