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ο
 ΘΕΜΑ: Διατύπωση  γνώμης του Συμβουλίου της  

Κοινότητας Αμπελοκήπων για την έγκριση ή μη 

χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου για 

επέκταση των  θέσεων στάσης / στάθμευσης 

οχημάτων ΕΔΧ – Ταξί», επί της οδού  Μεγ. 

Αλεξάνδρου 5, της  Κοινότητας Αμπελοκήπων 

συνολικού μήκους 32,20μ. για στάθμευση επτά 

οχημάτων επί 24ωρου βάσεως 

     

 

Σήμερα 18-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00,  στο Γραφείο της Κοινότητας, (Αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου,   Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Κοινότητα 

Αμπελοκήπων, μετά από την Α.Π. 17409/12-09-2019  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που 

δόθηκε στον καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:      

 

Παρόντες:       Απόντες: 

1. Χαλκίδης Ιωάννης     1. Βενετικίδης Ιωάννης 

2. Κόπτη Ελένη      2. Καλπακίδης Περικλής 

3. Καραμπέρας Κωνσταντίνος                             (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  

4. Καραγιαννίδου Αναστασία       προσκλήθηκαν νόμιμα)  

5. Γκέντζος Αλέξανδρος  

6. Πάντσης Θωμάς 

7. Τσαρτσίδου Όλγα  

8. Ιακωβίδου Ελένη  

9. Τσολάκη Αγγελική 

        

Ο Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού .  

 

 



 

 

  Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 2
ο
  Θέμα, της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου ότι: 

Με το από την 20.06.2019 έγγραφο του ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσ/νίκης Α.Ε. 

(Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) ζητεί την επέκταση (αύξηση) θέσεων στάσης / στάθμευσης οχημάτων Ε.Δ.Χ. ταξί 

στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 5, της Δημ. Κοινότητας Αμπελοκήπων οι οποίες είχαν οριοθετηθεί με 

την 412/2008 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αμπελοκήπων και έχουν δημοσιευθεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 769/2010. 

Σε αυτοψία που έγινε στις 04.09.2019 διαπιστώθηκε ότι το μήκος της στάθμευσης των 

οχημάτων αυτών σήμερα είναι 13,80μ. (τμήμα Α στο σχέδιο), που αναλογεί σε στάθμευση τριών 

οχημάτων Ε.Δ.Χ. ταξί.  

Η γνωμάτευση μας για επέκταση του κοινόχρηστου χώρου είναι για 18,40μ. (τμήμα Β στο 

σχέδιο) ώστε να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης για άλλα τέσσερα οχήματα.  

Έτσι το συνολικό μήκος θα είναι 32,20μ. και θα γίνεται στάθμευση επτά οχημάτων επί 

24ωρου βάσεως. 

Για την  καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών ταξί και του επιβατικού κοινού ζητείται το 

Δημοτικό συμβούλιο να λάβει Απόφαση για: 

α)  την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 412/2008 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  

β)  την έγκριση της νέας οριοθέτησης που θα περιλαμβάνει τα δύο τμήματα Α και Β,   

     συνολικού μήκους 32,20μ. για στάθμευση επτά οχημάτων επί 24ωρου βάσεως. 

Επισυνάπτονται:  

1) Φωτογραφίες του χώρου στάθμευσης. 

2) Σχέδιο με την οριοθέτηση και στάθμευσης των αυτοκινήτων.  

3) Το έγγραφο- Αίτηση του ΟΣΕΘ ΑΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2(ε) του Ν.3852/2010 καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης να αποφανθεί σχετικά, ώστε να τεθεί το θέμα 

τελικά  σε συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητα της Ζωής και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείτε το Συμβούλιο της Κοινότητας Αμπελοκήπων  να διατυπώσει την 

γνώμη του  για την έγκριση ή μη, της χωροθέτησης χώρου θέσεων στάσης / στάθμευσης 

οχημάτων Ε.Δ.Χ. ταξί στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 5 της Δημ. Κοινότητας Αμπελοκήπων με τους 

παρακάτω όρους: Το μήκος της στάθμευσης των οχημάτων αυτών θα είναι 32,20μ. και θα γίνεται 

στάθμευση επτά οχημάτων επί 24ωρου βάσεως. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση, γνωμοδοτεί  ΟΜΟΦΩΝΑ  και ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τη χωροθέτηση 

χώρου θέσεων στάσης / στάθμευσης οχημάτων Ε.Δ.Χ. ταξί στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 5 της Δημ. 

Κοινότητας Αμπελοκήπων με τους παρακάτω όρους: Το μήκος της στάθμευσης των οχημάτων 

αυτών θα είναι 32,20μ. και θα γίνεται στάθμευση επτά οχημάτων επί 24ωρου βάσεως.  

Με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται αυστηρά ο αριθμός των σταθμευμένων οχημάτων και σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης να καλείται η Τροχαία. Επίσης κατά την αναμονή των ΤΑΞΙ να μη 

γίνονται επί τόπου εργασίες συντήρησης των οχημάτων (λίπανση), με αποτέλεσμα να διατηρηθεί 

καθαρό το οδόστρωμα στο σημείο.  

Προτείνει την χωροθέτηση   χώρου θέσεων στάσης / στάθμευσης οχημάτων Ε.Δ.Χ. ταξί  και σε άλλο 

σημείο της Κοινότητας (πλατεία Αγ, Παντελεήμονα) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων 

και των πιο απομακρυσμένων περιοχών.  

Β. Αποστέλλει την απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της 

τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 

 

 



 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 033/2019 

 Ο Πρόεδρος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  18-09-2019           

 

                                                  

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 


