
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                     
                                                                                                                    Απόσπασμα 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                    Από το πρακτικό της  16-3-2022 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                       συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.  

 
Αριθ. Απόφασης:  3/2022                                            

 
Θέμα: «Έγκριση οριοθέτησης 150 θέσεων οχημάτων σε κοινόχρηστο χώρο του στρατοπέδου». 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 16η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 

Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 

5870/11-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10). 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  

παρόντες ήταν: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος,(πρόεδρος) 2)Κωνσταντίνου Κυριάκος 3)Σουσλόγλου 

Νικόλαος 4) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 5)Αποστολίδου Μαρία 6) Ζυγανιτίδης Απόστολος  

7) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  8) Ράπτου Όλγα 9)Τσομπανοπούλου Μελίσα 

 

Απόντες:  Ουδείς 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών 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. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ  ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΛΕΙΤΑΙ  ΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ή  ΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 

            Σύμφωνα με το άρθρο 73 (παρ.1Β. ii )του Ν.3852/2010 καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης να αποφανθεί σχετικά, ώστε να 

τεθεί το θέμα τελικά  σε συζήτηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο και να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. 



 

 

 

        Η εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά το θέμα, τέθηκε 

προς συζήτηση στο Συμβούλιο της Κοινότητα Αμπελοκήπων στις 14-3-2022 με την υπ’ αριθ. 

04/2022 απόφασή της η οποία είναι: ΟΜΟΦΩΝΗ. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 

προέδρου, τις διατάξεις του ά.73 παρ.1 Β’ εδάφιο Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το ά.79 παρ. 1δ1 

του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του ά.83 Ν.3852/2010 

 

        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) Επιτρέπεται η είσοδος και η στάθμευση μόνο ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων. 

Γ)Αποστέλλει την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έκδοση 
της τελικής απόφασης. 
Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   

   

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2022. 

 

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

  

  Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη                                                                   

 

   Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  17-3-2022 

    

 

  Η  Γραμματέας                            Ο Αντιδήμαρχος  

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Μανωλόπουλος Βασίλειος 

 

 

 

 


