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Αριθμ. Απόφασης: 006/2020
Αριθμ. Πρακτικού: 3/2019

1ο ΘΕΜΑ: Διατύπωση της σύμφωνης
γνώμης
του
Συμβουλίου
της
Κοινότητας Μενεμένης για την
έγκριση ή μη χορήγησης άδειας
κοινοχρήστου
χώρου
για
τοποθέτηση στύλου που θα φέρει
φαρμακευτικό φωτεινό σταυρό».

Σήμερα 16-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης, δια περιφοράς βάση του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 55/2020 στο πλαίσο της λήψης μέτρων για την
αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού, μετά από την 5863/12-03-2020 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, του
Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 89 του
Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Παρόντες:
Παληκαρίδου Αναστασία
Αντάρης Αθανάσιος
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
Βεργής Νικόλαος
Ασλανίδης Δημήτριος
Λαγογιάννη Χρυσάνθη
Καραφυλλίδης Στέφανος
Μύθυμης Ευάγγελος
Δημέλη Φωτεινούλα
Τσιτσιρούδη Ελένη

Απόντες:
Σαγκούρης Κωνσταντίνος

(Ο οποίος δεν
τηλεφωνική κλήση)

ανταποκρίθηκε

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

στην

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σπανού Κωνσταντία κλάδου ΤΕ
Διοικητικού- Οικονομικού.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου ότι:
Θέτουμε υπόψη σας:
Η κα Περτσινίδη Χριστίνα-Μαρία, ζητεί με την αίτησή της (αριθμ. Πρωτ.
1404/ΔΤΥ200/21.01.2020) να της χορηγηθεί άδεια από τον Δήμο ώστε να τοποθετήσει
στο πεζοδρόμιο της οδού Μοναστηρίου 232 στη Δ.Κ. Μενεμένης - έμπροσθεν Lidl και
πλησίον της στάσης του ΟΑΣΘ - ένα στύλο σε σχήμα «Γ» ύψους 4,00μ. που θα φέρει
φαρμακευτικό φωτεινό σταυρό.
Η αιτούσα ζητεί αυτή την άδεια τοποθέτησης, επειδή το φαρμακείο της βρίσκεται
σε απόσταση 150μ περίπου ενδότερα της οδού Μοναστηρίου και συγκεκριμένα στην οδό
Γ. Μουτάφη.
Σύμφωνα με την Νομοθεσία Ν.2946/2001 ΦΕΚ Α-224/8.10.2001 μπορεί να
επιτραπεί η τοποθέτηση μετά από προηγούμενη άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σας επισυνάπτουμε:
1) Φωτογραφίες του φωτεινού σταυρού, Τύπος και Τεχνικά χαρακτηριστικά.
2) Προδιαγραφές θεμελίωσης του στύλου.
3) Φωτογραφίες με την ακριβή οριοθέτηση και τοποθέτηση του στύλου.
4) Σχέδιο με όψη του στύλου στο πεζοδρόμιο.
5) Νομοθεσία 2946/08.10.2001.
6) Την Αίτηση της ενδιαφερόμενης.
Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2(ε) του Ν.3852/2010 καλείται το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης να αποφανθεί
σχετικά, ώστε να τεθεί το θέμα τελικά σε συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΛΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ή ΜΗ της άδειας
χορήγησης σε κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο της οδού
Μοναστηρίου 232 στη Δ.Κ. Μενεμένης - έμπροσθεν Lidl και πλησίον της στάσης του
ΟΑΣΘ - ένα στύλο σε σχήμα «Γ» ύψους 4,00μ. που θα φέρει φαρμακευτικό φωτεινό
σταυρό.
Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόμενη τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για την έγκριση
χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση στύλου που θα φέρει
φαρμακευτικό φωτεινό σταυρό».
Β. Αποστέλλει την απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της τελικής προβλεπόμενης σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 006/2020
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές απόσπασμα, Μενεμένη, 16-03-2020

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Παληκαρίδου Αναστασία

