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Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

              της 16-05-2022 

 

Αριθμ.Απόφασης:  10/2022       
Αριθ. Πρακτικού:   06/2022 
 

     3ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση υπάρχουσας κατασκευής 

ράμπας ΑΜΕΑ στον πεζόδρομο της οδού Χρ. 

Κανάκη αριθμός  68 της Δημ. Κοινότητας 

Αμπελοκήπων 

 

Σήμερα 16-05-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ .συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  το 

Συμβούλιο της Κοινότητας Αμπελοκήπων  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης  μετά την με Α.Π.10572/12-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

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

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία,   κατά τις διατάξεις  του άρθρου 89 του    Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄), αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:   

  

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Χαλκίδης Ιωάννης      1.    Βενετικίδης Ιωάννης  

2. Καραμπέρας Κωνσταντίνος     2.    Κόπτη Ελένη 

3.  Γκέντζος Αλέξανδρος                                                       3.    Πάντσης Θωμάς 

4. Καραγιαννίδου Αναστασία     4.    Τσολάκη Αγγελική 

5. Σιδηρόπουλος Θεόδωρος  

6. Ιακωβίδου Ελένη 

7.  Καλπακίδης Περικλής      

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

 

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

Διοικητικού-Οικονομικού 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου : 

 

Ο κ. Σταματούδης Γεώργιος ο οποίος κατοικεί στον πεζόδρομο της οδού Χρ. Κανάκη 68 της Δημ. 

Κοινότητας Αμπελοκήπων ζητεί με την αίτησή του (αριθμ. πρωτ. 5228/ΔΤΥ896) έγκριση της 

υπάρχουσας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο.  

 

Στις 22.03.2022 έγινε αυτοψία από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος 

διαπίστωσε την ύπαρξη τσιμεντένιας ράμπας έμπροσθεν της οικοδομής και η οποία  είχε 

κατασκευαστεί το 2007 ως πρόσβαση στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. 

 

Η υψομετρική διαφορά που υπάρχει μεταξύ της εισόδου της πολυκατοικίας και του κοινοχρήστου 

πεζόδρομου είναι 0,35μ., το μήκος της ράμπας είναι 1,97μ. και το πλάτος της 1,02μ. Η κατασκευή 

αυτή εξυπηρετεί τον αιτούντα  εδώ και 15 χρόνια και δεν αποτελεί άμεσο πρόβλημα στην 

κυκλοφορία τόσο στους πεζούς όσο και στα οχήματα (βλ. σημείο α στο τοπογραφικό). 



 

Η πολυκατοικία λόγω της υψομετρικής της διαφοράς έχει άλλες δύο ράμπες εισόδου-εξόδου στις 

πιλοτές της για τα οχήματα, που έχουν αναγραφόμενη  άδεια 13388/2007 σε πινακίδα Ρ-40 (βλ. 

σημείο β στο τοπογραφικό). 

 

Ο αιτών κατέθεσε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας όπως και γνωστοποίηση αποτελέσματος 

πιστοποίησης αναπηρίας. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το αρμόδιο τμήμα της Δ.Τ.Υ.  εισηγείται την έγκριση της 

υπάρχουσας κατασκευής, επισημαίνοντας την Νομοθεσία, και τα δεδομένα της αυτοψίας όπως αυτή 

φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, το τοπογραφικό διάγραμμα και τις φωτογραφίες. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ  ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΛΕΙΤΑΙ  ΤΟ  ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

ΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ή  ΜΗ: 

της υπάρχουσας ράμπας, έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας, για την εξυπηρέτηση Ατόμου 

με ειδικές Ανάγκες. 

 

Όταν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι χρήσης της ράμπας ΑΜΕΑ, η κατασκευή θα πρέπει να 

αφαιρεθεί από τον αιτούντα. 

 

   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 και στο  Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση, Εγκρίνει την υπάρχουσα κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στον 

πεζόδρομο της οδού Χρ. Κανάκη αριθμός  68 της Δημ. Κοινότητας  

Β. Αποστέλλει την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, 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: 10/2022  

 

 

            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι, 16/05/2022                                                 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 


