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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πληροφορίες : Θεοδωρίδου Αθηνά     
Tηλ.  : 2313313690   
FAX :  2313313628  
Email: a.theodoridou@ampelokipi-menemeni.gr            
 
               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 10/4/2013 

 

Αριθµ. Απόφασης:  48/2013    
Αριθµ. Πρακτικού:    4/2013 

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί του αποχαρακτηρισµού χώρου παιδικής 
χαράς στο ΟΤ Γ227 συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Μενεµένης και χαρακτηρισµός του σε χώρο πρασίνου  

 
Σήµερα 10/4/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 5428/5-4-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               
             
Παρόντες                

1.Μανωλόπουλος Βασίλειος           6. Λαζαρίδης Γεώργιος 
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία           7. Κακής Απόστολος  
3.Αντάρης Αθανάσιος                      
4. Ζαχαριάδου Παρασκευή               
5  ∆ασκαλάρα Θεοδώρα  

                                                                    
Απόντες : 1. Σεραφίδης Ιωάννης                                              
                2. Μάστακας Γεώργιος    
                3. Γρηγοριάδη Αρτεµισία 
                4. Μαξούλιας Παναγιώτης 
            
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα  
εξής:  
Σύµφωνα µε το άρθρο  83 παργρ. 2 του Ν. 3852/2010: «Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας 
εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, 
από τα αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:…… γ) την πολεοδοµική 
ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής. 

 
Για τον λόγο αυτόν ζητείται η διατύπωση της γνώµης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης για τον χαρακτηρισµό χώρου πρασίνου στο ΟΤ Γ205 συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου.  

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας έχει ως εξής:  
«Σύµφωνα µε την Πολεοδοµική Μελέτη του Συνοικισµού  Αγ. Νεκταρίου ( πρώην ∆ενδροποτάµου) 
της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης , που εγκρίθηκε µε 
Προεδρικό ∆ιάταγµα και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 210/11-3-1988, το ΟΤ.Γ227 είχε χαρακτηριστεί ως 
χώρος  Παιδικής Χαράς . Με την  τροποποίηση του Ρ.Σ. (ΦΕΚ 244/16-3-1994) στον παραπάνω 
χώρο  δηµιουργήθηκε και ο χώρος κυλικείου.      

Ο χώρος αυτός  είναι ιδιοκτησία του ∆ήµου, που προκύπτει από τα στοιχεία όπως φαίνονται 
αναλυτικά παρακάτω: 
 



  
1. Με την  αρ. Γ.Γ.36679/6679/10-11-1977 Απόφαση του Νοµάρχη περί της 

µεταβίβασης κοινόχρηστων εκτάσεων στην τότε Κοινότητα Μενεµένης, που µεταγράφηκε 
στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης  στον τόµο 1005 µε  α.α 266, µεταβιβάστηκε στην 
ιδιοκτησία του ∆ήµου ( πρώην Κοινότητα Μενεµένης)  το αγροτεµάχιο µε αρ. 284 έκτασης 
των 3250 τµ., που σήµερα βρίσκεται στο ΟΤ.Γ227. 

2. Με την  κύρωση και µεταγραφή της αρ.70/2003 Πράξη Εφαρµογής του Συνοικισµού Αγ. 
Νεκταρίου ( Συνοικισµός ∆ενδροποτάµου) 

3. Με τη ∆ήλωση στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, όπου η άνω αναφερόµενη ιδιοκτησία απέκτησε  
ΚΑΕΚ µε  αρ.  190692701001.   
 

Έως σήµερα ο χώρος αυτός είχε χρησιµοποιηθεί και σαν χώρος Παιδικής Χαράς , όπου  είχε 
κατασκευαστεί και βιοκλιµατικό κτίσµα για κυλικείο. 

Μετά τις καταστροφές που υπέστη τα τελευταία χρόνια ο ∆ήµος προτίθεται να αναπλάσει εκ νέου 
τον παραπάνω χώρο .  

 
Η χρηµατοδότηση για το παραπάνω έργο, που µπορεί να εξασφαλιστεί, είναι  από το ΕΣΠΑ η 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.   
Για τον υπάρχοντα χαρακτηρισµό χώρου  δεν υπάρχουν δράσεις ανάπλασης .  
Άρα, ο χαρακτηρισµός του σε χώρο ΠΡΑΣΙΝΟΥ εξασφαλίζει  πιθανή νέα χρηµατοδότηση για το έτος 
2013 από τα παραπάνω Ταµεία 

Έτσι  µετά από τα αναφερόµενα παραπάνω, προτείνεται αποχαρακτηρισµός του χώρου στο 
ΟΤ.Γ227 από χώρο ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και χαρακτηρισµός του  σε χώρο ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
 
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  

 
Γνωµοδοτεί θετικά ως προς την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας επί του 
αποχαρακτηρισµού χώρου παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ227 συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης και χαρακτηρισµός του σε χώρο πρασίνου 
 
  

                                             
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 48/2013   
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη,  11/4/2013  

       
                   Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                         

                                          
 

Μανωλόπουλος Βασίλειος                                                      


