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Αριθµ. Απόφασης:  66/2011    
Αριθµ. Πρακτικού:  11/2011 

ΘΕΜΑ
οχηµάτων
ευρύτερη
Οµήρου

 
Σήµερα 15/09/2011 ηµέρα Πέµπτη
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος
Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 12585
καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε τ
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
                                                                   
Παρόντες    
1.Μανωλόπουλος Βασίλειος          5.Σεραφίδης
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία           6. Μαξούλιας
3.Αντάρης Αθανάσιος                    7. Λαζαρίδης
4.Ζαχαριάδου Παρασκευή             8. Γρηγοριάδη
 
Απόντες   

1. Μάστακας Γεώργιος  
2. ∆ασκαλάρα Θεοδώρα 
3. Κακής Απόστολος 

 
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της

   Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το
Συµβουλίου τα εξής: Στα πλαίσια της
αντιµετωπίσει ένα από τα σπουδαιότερα
αυτό της έλλειψης των ελεύθερων χώρων
µας, ακολουθώντας τις οριζόµενες κατά
χώρο, ώστε να σταθµεύουν ελεύθερα

 
Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης

έλλειψης ελευθέρων χώρων στάθµευσης
κάτοικοι κυριολεκτικά να ταλαιπωρούνται

 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα παρουσιάζεται

Χατζίκου έως και τις γραµµές του ΟΣΕ
λόγω της ύπαρξης πλατείας Κ. Τσοµπάνογλου
οδών που περικλείονται στο εν λόγω

 
Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη

Μενεµένης, το Πολιτιστικό Κέντρο Μενεµένης
καθηµερινή επισκεψιµότητα.  

 
Προτείνουµε τη λήψη απόφασης

οδού Έλλης Αλεξίου (από Αγίας Παρασκευής

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
        της 15

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξεύρεση χώρου
οχηµάτων των κατοίκων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
ευρύτερη περιοχή οδού Έλλης  Αλεξίου (από
Οµήρου) 

Πέµπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων
κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµ

2585/9-7-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:             

                                     

Βασίλειος          5.Σεραφίδης Ιωάννης        
           6. Μαξούλιας Παναγιώτης 

7. Λαζαρίδης Γεώργιος 
             8. Γρηγοριάδη Αρτεµισία- Φλορεντίνα 

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου

εισηγήθηκε το 24ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
τα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει
τα σπουδαιότερα, καθηµερινά προβλήµατα που ταλανίζουν
ελεύθερων χώρων στάθµευσης οχηµάτων, προτείνεται να
οριζόµενες κατά το νόµο διαδικασίες, έναν διαθέσιµο, ελεύθερο

σταθµεύουν ελεύθερα τα οχήµατά τους οι κάτοικοι.  

Κοινότητα Μενεµένης το πρόβληµα της πυκνής δόµησης
χώρων στάθµευσης έχει λάβει σήµερα τεράστιες διαστάσεις

ταλαιπωρούνται καθηµερινά για την εξεύρεση χώρου στάθµευσης

πρόβληµα παρουσιάζεται στην περιοχή που περικλείεται
γραµµές του ΟΣΕ και από την οδό Αγίας Παρασκευής έως
πλατείας Κ. Τσοµπάνογλου, των πεζοδρόµων και των µονοδροµήσεων

περικλείονται στο εν λόγω τετράγωνο.  

συγκεκριµένη περιοχή επιλέγεται και διότι εκεί ευρίσκονται
Πολιτιστικό Κέντρο Μενεµένης καθώς επίσης και το ΚΕΠ Μενεµένης

λήψη απόφασης για εξεύρεση χώρου στάθµευσης στην
από Αγίας Παρασκευής έως Οµήρου). 

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

15/09/2011 

εξεύρεση χώρου στάθµευσης των 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης στην 

Αλεξίου (από Αγίας Παρασκευής έως 

Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα 

του Προέδρου, που δόθηκε στον 
 

της συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.  

διάταξης και έθεσε υπόψη του 
που καταβάλει ο ∆ήµος µας για να 

που ταλανίζουν τους κατοίκους, 
προτείνεται να µισθώσει ο ∆ήµος 
διαθέσιµο, ελεύθερο και αδόµητο 

πυκνής δόµησης και της παντελούς 
στάσεις,  µε αποτέλεσµα οι 

εξεύρεση χώρου στάθµευσης.  

που περικλείεται από την οδό Θ. 
Παρασκευής έως την οδό Οµήρου, 

και των µονοδροµήσεων των 

διότι εκεί ευρίσκονται το ΚΑΠΗ 
ΚΕΠ Μενεµένης, µε µεγάλη και 

στάθµευσης στην ευρύτερη περιοχή 



  
 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα καλείται να εκφράσει – διατυπώσει τη γνώµη της και, λαµβάνοντας υπόψη την 
ανωτέρω εισήγηση,  

 
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
∆ιατυπώνοντας τη γνώµη της επί της επικείµενης µίσθωσης ενός διαθέσιµου, ελεύθερου και 

αδόµητου χώρου, ώστε να σταθµεύουν ελεύθερα τα οχήµατά τους οι κάτοικοι της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης, στην ευρύτερη περιοχή οδού Έλλης Αλεξίου (από Αγίας Παρασκευής έως 
Οµήρου), συναινεί- συµφωνεί να εξευρεθεί και να µισθωθεί, ακολουθώντας τις οριζόµενες κατά το 
νόµο διαδικασίες. 

 
 
 
             Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 66/2011   

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Μενεµένη,  25/09/2011  

 
 

                 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
 
                                                 
 

                                                             Μαωλόπουλος Βασίλειος 


