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1ο ΘΕΜΑ:   Έγκριση για οριοθέτηση εκατόν πενήντα  

(150) θέσεων στάθμευσης σε κοινόχρηστο χώρο του 

στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος»  

 

  

     

 

Σήμερα 14-03-2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 06:30,  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το 

Συμβούλιο της Κοινότητας Αμπελοκήπων  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης  μετά την με Α.Π.5821/11-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88,  του Ν. 3852/10. , 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Χαλκίδης Ιωάννης       1. ΙακωβίδουΕλένη  

2. Κόπτη Ελένη        2. Τσολάκη Αγγελική 

3. Βενετικίδης Ιωάννης       3. Καλπακίδης Περικλής   

4.  Καραμπέρας Κωνσταντίνος      

5.  Καραγιαννίδου Αναστασία                

6. Γκέντζος Αλέξανδρος      

7. Πάντσης Θωμάς 

8. Σιδηρόπουλος Θεόδωρος  

 

 

Ο Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε 

ότι το θέμα  εκτάκτως πρέπει να συζητηθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος στα πλαίσια της 

διευκόλυνσης των επαγγελματιών του Δήμου μας .   

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού .  

  Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο Θέμα, της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου 

ότι:  

Στα πλαίσια της αποσυμφόρησης χώρων στάθμευσης - λόγω έλλειψης θέσεων, καλύτερου 

βιοτικού επιπέδου πολιτών στο θέμα αυτό και καλύτερης διευθέτησης στους όρους στάθμευσης - 

με οριοθέτηση θέσεων,  η Δ.Τ.Υ. ζητεί να εγκριθεί η οριοθέτηση 150 θέσεων στάθμευσης 



επιβατικών οχημάτων εντός τμήματος του στρατοπέδου Μεγ. Αλεξάνδρου που έχει παραχωρηθεί 

στον δήμο μας και συγκεκριμένα στον χώρο δίπλα ακριβώς από το χώρο της εποχιακής 

ανθοέκθεσης. 

Ο χώρος αυτός πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί ώστε να εκλείψουν οι λακκούβες, τα στάσιμα 

νερά, οι λάσπες και η σκόνη που παρατηρούνται σήμερα. 

Ο χώρος αυτός θα εξυπηρετεί δημότες και επισκέπτες που θα σταθμεύουν τα οχήματα τους 

ώστε να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις και τελετές του Ιερού Ναού Αναγεννήσεως του Κυρίου 

(πανηγύρια, γάμους, βαπτίσεις, κηδείες), στην παιδική χαρά ΑΜΕΑ, στις αθλοπαιδιές (ένα γήπεδο 

μπάσκετ, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου), στο υπαίθριο γυμναστήριο (με όργανα για ενήλικες) και 

τέλος στην ατομική γυμναστική (τρέξιμο και περπάτημα). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το αρμόδιο τμήμα της Δ.Τ.Υ.  εισηγείται τη οριοθέτηση 

150 θέσεων οχημάτων, όπως αυτό φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 

 

         Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2(ε) του Ν.3852/2010 καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Αμπελοκήπων του Δήμου να αποφανθεί σχετικά, ώστε να τεθεί το θέμα τελικά  σε συζήτηση στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό 

συμβούλιο για την έκδοση της τελικής απόφασης. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ, αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση για την οριοθέτηση 150 θέσεων 

στάθμευσης επιβατικών οχημάτων εντός τμήματος του στρατοπέδου Μεγ. Αλεξάνδρου που έχει 

παραχωρηθεί στον δήμο μας και συγκεκριμένα στον χώρο δίπλα ακριβώς από το χώρο της 

εποχιακής ανθοέκθεσης. 

Β. Αποστέλλει την απόφαση  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την 

εισήγηση της προς το Δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση της τελικής απόφασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 04/2022 

 Ο Πρόεδρος           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  14/03/2022                                                            

 

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 


