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Σήµερα 06/07/2015 ηµέρα ∆ευτέρα
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος
Κοινότητα Μενεµένης, µετά από την
δόθηκε στον καθένα από τα µέλη
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
   

Παρόντες: 

1.Παληκαρίδου Αναστασία  

2.Τσανακτσής Ιωάννης      

3.Ισµιρλίδης Κωνσταντίνος   

4.Βαµβακούδης Ευστράτιος 

5.Μπαδέµη-Κεσόγλου Μαρία 

6.Αντωνίου Ελευθερία   

7.Ζάχου Γεωργία 

Απόντες:  

1. ∆ηµητρίου Αναστάσιος      

2.Μάστακας Γεώργιος     

3.Σιαµάτρας Αντώνιος 

4 Γκαΐδατζής Ηλίας 

 
Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλλ

∆ιοικητικού.  
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Κουκουτέγου Κλεαρέττη     

menemeni.gr            

              
Από το πρακτικό
        της

                           ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης κατά
                           Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλί
                           Αµπελοκήπων – Μενεµένης, που
                          Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου
                          περιοχής Κυρίµη - ∆ενδροποτάµου
                           Κοινότητας Μενεµένης του ∆ήµου
                           Μενεµένης µε την κατάργηση της
                           και δηµιουργία νέας οικοδοµικής
 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων
κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Σ
µετά από την Α.Π: 9288/02-07-2015 έγγραφη πρόσκληση

από τα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη

                                      

              Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 06/07/2015 

ένστασης κατά της αρ. 136/18-05-2015  
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου  

Μενεµένης, που αφορά την  
Ρυµοτοµικού Σχεδίου στο ΟΤ.89 της   

∆ενδροποτάµου της ∆ηµοτικής  
Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων –  

κατάργηση της Οικοδοµική Γραµµής  
οικοδοµικής γραµµής. 

αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Συνεδρίαση η ∆ηµοτική 

πρόσκληση της Προέδρου, που 
άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 

της συνεδρίασης. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 



Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι:  
 
     Με την αρ. 136/18-05-2015 Απόφαση 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 3015/2.6.2015 

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 την 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   

� 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 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 ∆. 

 
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 
αποκατάστασή του διατηρητέου  κτηρίου και την απόδοσή του  σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
χρήση.  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 84 παρ.1(γ) του Ν.3852/2010 καλείται το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης να αποφανθεί σχετικά, ώστε να τεθεί το 
θέµα τελικά  σε συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.  
 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση 
    
     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Α)∆έχεται 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 ∆. 
 
Η ανωτέρω απόφαση θα αποσταλεί στο ∆ηµοτικό συµβούλιο ως εισήγηση για την λήψη της τελικής 
απόφασης. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 035/2015   
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 



Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη, 07/07/2015  

                           
 
 
                               Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                          

                                 
 
 
 
 
 

                       Παληκαρίδου Αναστασία 


