
                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

Πληροφορίες : Σπανού Κωνσταντία    

Tηλ.  : 2313313685  

FAX :  2313313628  

Email: k.spanou@ampelokipi-menemeni.gr            

 

               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

               Της 06/04/2016 

 

Αριθμ.Απόφασης 034/2016     

Αριθ. Πρακτικού:   05/2016 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή έγκρισης για την χωροθέτηση 

κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου 10 

(έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας) 

πλάτους 1,70 μέτρων και μήκους 1,00μ. για την 

τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας διαστάσεων 1,20μ 

πλάτους και 1,00 μ. μήκους για εξυπηρέτηση 

Ατόμου με ειδικές Ανάγκες. 

 

 

Σήμερα 06/04/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, 

(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, 

μετά από την Α.Π. 4366/31-03-2016  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: 

1. Γεννηματάς Ιωάννης 

2. Ματακίδου Μάρθα  

3. Βενετικίδης Ιωάννη 

4. Ιακωβίδου Ελένη 

5. Καρμίρης Κωνσταντίνoς 

6. Μιχαηλίδου Σοφία 

7. Ταμβάκης Ιωάννης  

 Απόντες:  

1. Κόπτη Ελένη 

2. Τσοντάκη Μαρίνα  

3. Τσιορβάλας Συμεών  

4. Καλαϊτζίδης Σαμψών  

 

 

 

Λόγω απουσίας της Προέδρου, συμφωνήθηκε ομόφωνα από το σώμα να εκτελέσει χρέη προέδρου, 

το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κ. Γεννηματάς Ιωάννης.  

 

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 2o Έκτακτο Θέμα  το οποίο ομόφωνα συμφωνήθηκε να συζητηθεί ως 

θέμα  της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι: 

 

Η κα Παυλίδου Ευθυμία που κατοικεί  στην οδό Αθ. Διάκου 10 της Δημ. Κοιν. Αμπελοκήπων του 

Δήμου μας, ζητεί με την αίτησή της (αριθμ. Πρωτ. 4.490/ΔΤΥ1.487/04. 04.2016) όπως 

κατασκευασθεί μία ράμπα μπροστά στην οικοδομή που διαμένει, λόγω μεγάλου προβλήματος που 

έχει με την μεταφορά της μητέρας της με το αναπηρικό αμαξίδιο. 

 

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το πεζοδρόμιο της παραπάνω οδού 

έχει πλάτος 1,35μ. (μαζί με το κράσπεδο) με πάρα πολλά προβλήματα ομαλής κίνησης όπως π.χ. 

στενότητα πεζοδρομίου λόγω ημιυπόγειου καταστήματος, επίγειων υδρορροών, δένδρων.  

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 116 του Συντάγματος όπως επίσης με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ52907/2009 

και το άρθρο 28 του Ν.2831/2000, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προτείνει την χωροθέτηση 

κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου 10 (έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας) 

πλάτους 1,70 μέτρων και μήκους 1,00μ. για την τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας διαστάσεων 1,20μ 

πλάτους και 1,00 μ. μήκους για την εξυπηρέτηση Ατόμου με ειδικές Ανάγκες. Η πρόταση αυτή 

γίνεται προς αποφυγή τόσο της κατασκευής ανισόπεδης ράμπας όσο και επαναφορά αυτής στη 

προγενέστερη κατάσταση. 

 

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

Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης να αποφανθεί σχετικά, ώστε να 

τεθεί το θέμα τελικά  σε συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να ολοκληρωθεί η σχετική 

διαδικασία. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

 

Τη θέση που προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για την χωροθέτηση κοινόχρηστου χώρου 

επί της οδού Αθ. Διάκου 10 (έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας) πλάτους 1,70 μέτρων και 

μήκους 1,00μ. για την τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας διαστάσεων 1,20μ πλάτους και 1,00 μ. 

μήκους για εξυπηρέτηση Ατόμου με ειδικές Ανάγκες. 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και 

αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) Παρέχει  έγκριση για την χωροθέτηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου 10 

(έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας) πλάτους 1,70 μέτρων και μήκους 1,00μ. για την 

τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας διαστάσεων 1,20μ πλάτους και 1,00 μ. μήκους για εξυπηρέτηση 

Ατόμου με ειδικές Ανάγκες. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 

 

 

 



 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 034/2016 

 

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

 

 

Ο Πρόεδρος        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  07/04/2016       

                                                                    

Ο  τελών χρέη  Πρόεδρου 

της Δημοτικής Κοινότητας  

                                      

 

 

    Γεννηματάς Ιωάννης            


