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               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 21/10/2015 

 
Αριθµ. Απόφασης: 047/2015 
 
Αριθµ. Πρακτικού: 14/2015 

                           ΘΕΜΑ: Καθορισµός πλάτους πεζοδροµίου τµήµατος  

                           οδού Γ. Μουτάφη της ∆.Κ. Μενεµένης η (τµήµα από οδό  

                           Χρ. ∆έλλα έως την οδό Σ. Καραντινού). 
 
 

Σήµερα 21/10/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η ∆ηµοτική 
Κοινότητα Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 14337/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, 
που δόθηκε στον καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               
   

         Παρόντες: 
         1)Παληκαρίδου Αναστασία                
         2) Ισµιρλίδης Κωνσταντίνος             
         3) Τσανακτσής Ιωάννης                    
       4) Βαµβακούδης Ευστράτιος 
       5) Μπαδέµη-Κεσόγλου Μαρία 
       6) Ζάχου Γεωργία     

       
         Απόντες:  
       1)Μάστακας Γεώργιος,  
       2)∆ηµητρίου Αναστάσιος,  
       3)Σιαµάτρας Αντώνιος  
       4)Αντωνίου Ελευθερία 
       5)Πασχαλίδου Ελένη 
  

 
Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού.  

Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου ότι: 
 
 
 



� Ο δρόµος νότια των οικοδοµικών τετραγώνων 105,105Α και 106 µε ονοµασία 
«Γ. Μουτάφη», στη ∆.Κ. Μενεµένης, έχει δηµιουργηθεί µε την ένταξη της περιοχής Κυρίµη – 
∆ενδροποτάµου στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο το έτος 1966 και των τροποποιήσεων του ισχύοντος Ρ.Σ., 
που ακολούθησαν ( ΦΕΚ 170∆ /1966, ΦΕΚ 472/12-9-1978 και ΦΕΚ 7 ΑΑΠ/2010). 

 
� Στην άνω περιοχή στο ΟΤ.105 Α πρόκειται να κατασκευαστεί το 6ο ∆ηµοτικό  

Σχολείο Μενεµένης από το ΟΣΚ.  
Λόγο του ότι το τµήµα του δρόµου «Γ. Μουτάφη», δηλαδή από την οδό Χ. ∆έλλα  έως την οδό 

Σωκ. Καραντινού δεν έχει αποχετευτικό αγωγό και πρέπει να γίνει επέκταση του δικτυού, ώστε  να 
συνδεθεί το νέο εκπαιδευτήριο, ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να διανοίξει των δρόµο αυτό. 

Η διάνοιξη προϋποθέτει κατασκευή των  πεζοδροµίων, ενθεν και ενθεν του άνω δρόµου µε 
κρασπέδορυθρα µετά τον καθορισµό του πλάτους τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

� Έτσι επισηµάνουµε ότι µε την υπ’ αρ. 398/2003 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου 
 Μενεµένης,  καθορίστηκε το πλάτος του πεζοδροµίου της οδού Μουτάφη από την οδό Ν. 
Καζαντζάκη  έως Χρ. ∆έλλα (µεταξύ των ΟΤ.106 και ΟΤ.107)  σε δύο (2) µέτρα για κάθε πλευρά του 
δρόµου, ώστε να παραµείνει οδόστρωµα πλάτους έξι (6) µέτρων.   
 

Σε συνέχεια του δρόµου «Γ. Μουτάφη» δηλαδή από την οδό Χ. ∆έλλα  έως την οδό Σωκ. 
Καραντινού (µεταξύ των ΟΤ.105,105 Α  και ΟΤ.104) προτείνεται να συνεχιστεί η ίδια διάταξη του 
δρόµου δηλαδή, το πλάτος του πεζοδροµίου να καθοριστεί στα δύο (2) µέτρα για κάθε πλευρά του 
δρόµου, ώστε το πλάτος του οδοστρώµατος να είναι έξι (6) µέτρα.   

      Σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ.2(ε) 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 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 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   ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη να συνεχιστεί η ίδια διάταξη του δρόµου δηλαδή, το πλάτος του 
πεζοδροµίου να καθοριστεί στα δύο (2) µέτρα για κάθε πλευρά του δρόµου, ώστε το πλάτος του 
οδοστρώµατος να είναι έξι (6) µέτρα. Συγκεκριµένα από την οδό Χ. ∆έλλα  έως την οδό Σωκ. 
Καραντινού (µεταξύ των ΟΤ.105,105 Α  και ΟΤ.104). 
 
Η απόφαση αυτή θα χρησιµεύσει ως εισήγηση για την λήψη της τελικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 047/2015   

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

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη, 22/10/2015  

                         
 

                               Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                          
                                 
 

                       Παληκαρίδου Αναστασία 


