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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  22- 01 - 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
 
Αριθµός Απόφασης :011/2018       
 
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της Α.Π. 30/09-01-
2018 πρόσκλησης της Προϊσταµένης του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. 
Κατερίνας Νοτοπούλου σχετικά µε την Μετεγκατάσταση Καλλιτεχνικού Σχολείου». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Ιανουαρίου έτους 

2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 22:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1221/18-01-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

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

τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι έξι(26) και απόντες επτά(07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Μαυρίδου Αναστασία 
4 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 4 Αποστολίδου Μαρία 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
6 Σουσλόγλου Νικόλαος 6 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 7 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Κεσόγλου Παύλος 9  
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Αθανασιάδης Ιωάννης 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  
22 Αβραµίδης Μωυσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
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28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 
Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

 
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών την µε 
αρ.πρωτ:30/09-01-2018 πρόσκληση της Προϊσταµένης Γραφείου Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραµµατείας 
Πρωθυπουργού κ. Κατερίνας Νοτοπούλου µε θέµα «Πρόσκληση σε σύσκεψη: Μετεγκατάσταση 
Καλλιτεχνικού Σχολείου». 

Το περιεχόµενο της πρόσκλησης έχει ως εξής: «Μετά την πρόσφατη απόφαση του ∆.Σ. 
του Παπαφείου Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς» (συνεδρίαση 15/3/2017), να 
φιλοξενήσει το καλλιτεχνικό σχολείο Θεσσαλονίκης στους χώρους του ιδρύµατος, έπειτα από αίτηµα του 
συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του σχολείου, 
παρακαλείσθε να παρευρεθείτε εκπρόσωποι όλων των φορέων που πρέπει να συνεργαστούν για την 
επίτευξη του εγχειρήµατος, σε συνάντηση στο γραφείο Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης, τη ∆ευτέρα 29 
Ιανουαρίου 2018, και ώρα 12:00. 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων την από 18-01-2018 κοινή επιστολή των ∆ηµάρχων των ∆ήµων: Αµπελοκήπων-Μενεµένης, 
Κορδελιού-Ευόσµου, Παύλου Μελά, ∆έλτα, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου, απαντητική στην ανωτέρω 
πρόσκλησης το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής:  

«Κατόπιν της ανωτέρω πρόσκλησής σας και ενόψη της σύσκεψης την οποία συγκαλέσατε 
για την ∆ευτέρα 29.01.2018 και ώρα 12.00 στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, σχετικά µε 
την µετεγκατάσταση του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου µε Λυκειακές τάξεις Αµπελοκήπων «∆ηµήτρης Χορν» 
(έτσι ονοµάζεται το «Καλλιτεχνικό Σχολείο» στο οποίο αναφέρεσθε) θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 

1. Το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Αµπελοκήπων και το Καλλιτεχνικό Λύκειο Σταυρούπολης ιδρύθηκαν µε 
την ΚΥΑ 130625/∆4/06 (ΦΕΚ 1880 Β’/28-12-2006). Ο πρώην ∆ήµος Αµπελοκήπων στέγασε το 
Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο στο διδακτήριο του 3ου ΓΕΛ Αµπελοκήπων άµεσα. Ο πρώην δήµος Σταυρούπολης 
δεν βρήκε χώρο να στεγάσει το Καλλιτεχνικό Λύκειο και τελικά σήµερα οι µεν τρεις τάξεις του Γυµνασίου 
συστεγάζονται στο 3ο ΓΕΛ Αµπελοκήπων οι δε τρεις Λυκειακές τάξεις στεγάζονται στο διδακτήριο του 2ου 
Γυµνασίου Μενεµένης. Έτσι µετά τα ΦΕΚ 1992 Β’/2011 και ΦΕΚ 1278 Β’/2012 λειτουργεί πλέον το 
Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο µε Λυκειακές τάξεις Αµπελοκήπων «∆ηµήτρης Χορν».  

2. Το συγκεκριµένο σχολείο δέχεται µαθητές από ολόκληρο το νοµό (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης και όχι 
µόνον. Είναι το µοναδικό καλλιτεχνικό σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2017-
2018) έχει 277 µαθητές (157 στο γυµνάσιο και 120 στις λυκειακές τάξεις). Με βάση την Χωροταξική 
Κατανοµή-προέλευση, δηλαδή κατοικία, µαθητών του σχολείου: (α)από ΙΚΕΑ έως Κέντρο Θεσσαλονίκης 
και από Πανόραµα-Πυλαία έως Αγ. Παύλο είναι 110 µαθητές ενώ (β) από ∆υτική Θεσσαλονίκη 
(Ωραιόκαστρο, Πολίχνη, Σταυρούπολη, Αµπελόκηποι, Μενεµένη και γειτονικοί δήµοι και διάφορες περιοχές 
της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και από Περιφέρεια ∆υτικής Θεσσαλονίκης (Σίνδος, Καλοχώρι) είναι 167 
µαθητές, δηλαδή το 60% (βλέπετε συνηµµένη κατάσταση Χωροταξικής Κατανοµής-Προέλευσης Μαθητών 
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Καλλιτεχνικού Γυµνασίου µε Λ.Τ. Αµπελοκήπων). Κατά συνέπεια σε περίπτωση µετεγκατάστασης του 
σχολείου στο κτήριο του Παπαφείου θα χρειασθεί να µεταφέρονται 167 µαθητές σε διπλάσια απόσταση 
από τις κατοικίες τους στη ∆υτική Θεσσαλονίκη προς την, µετά το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Και µάλιστα θα δαπανηθούν µεγάλα ποσά χωρίς να δίδεται καµία ουσιαστική λύση 
(σύµφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραµµα ενός τέτοιου σχολείου απαιτούνται 30 περίπου αίθουσες) µε την 
µετεγκατάσταση και χωρίς να λύνεται οριστικά το πρόβληµα, όπως θα γίνει µε την πρόταση-αίτηµα του 
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. Ούτε εµείς ως δήµοι, ούτε οι γονείς ούτε οι µαθητές που είναι οι 
περισσότεροι (60%) και κατοικούν δυτικά, δεν πρόκειται να αποδεχθούµε µία τέτοια ενδεχόµενη 
µετεγκατάσταση. Θεωρούµε απαράδεκτη την συγκεκριµένη µετεγκατάσταση ακόµη και ως συζήτηση. ∆εν 
την αποδεχόµαστε γιατί θεωρούµε ότι έτσι υποβαθµίζεται η ∆υτική Θεσσαλονίκη και αντιµετωπίζεται για µια 
ακόµη φορά µε σαφή ταξική διάκριση και εχθρότητα. Αλήθεια πού ήταν, όταν το 2006 αναζητήθηκε η λύση 
για τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου, ο δήµος Θεσσαλονίκης και οι δήµοι της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης; Γιατί δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον; 

3. Η πλέον ορθή και πλέον ενδεδειγµένη επιλογή, που δίνει ουσιαστική και οριστική λύση στο 
πρόβληµα είναι η εξής: να κατασκευασθεί διδακτήριο µε προδιαγραφές-κτιριολογικό πρόγραµµα για 
Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο-Λύκειο στο επί της οδού Μοναστηρίου (∆.Κ. Μενεµένης) προτεινόµενο από το δήµο 
και από το Γ.Π.Σ. Μενεµένης προβλεπόµενο Α.Κ. 7086 ακίνητο (οικόπεδο) εµβαδού 4049,76 τ.µ. Το 
οικόπεδο αυτό µπορεί να αγορασθεί από τις Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. (π. ΟΣΚ) στο 50% της αξίας του µε 
καταβολή του τιµήµατος σε 10 εξαµηνιαίες δόσεις, επειδή πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο του ∆ηµοσίου 
(βλέπετε το Γ.Γ.∆.Π. 0012589 ΕΞ 2014/2-10-14 έγγραφο της Γ. Γρ. ∆ηµοσ. Περιουσίας, άρθρα 2 και 4 Ν∆ 
547/1970). Ακόµη είναι δυνατή και η τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας ώστε να παραχωρείται στις 
ΚΤΥΠ Α.Ε. ή σε δήµους, κατά χρήση ή κατά κυριότητα, άνευ ανταλλάγµατος (χωρίς κανένα τίµηµα), 
ακίνητο προοριζόµενο για κατασκευή διδακτηρίου. Μάλιστα δε το συγκεκριµένο-προτεινόµενο ακίνητο έχει 
κριθεί κατάλληλο και έχει συνταχθεί και το σχετικό «Πρακτικό Καταλληλότητας και Επιλογής Χώρου για την 
Ανέγερση του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου-Λυκείου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» και βρίσκεται γεωγραφικά σε 
σηµείο εύκολα προσπελάσιµο από όλους. Το θέµα εκκρεµεί από τις 23.10.2015 στο ∆.Σ. των ΚΤΥΠ Α.Ε. 
Εντός χρονικού διαστήµατος 18 µηνών (από την ανάδειξη αναδόχου) θα έχει κατασκευασθεί το διδακτήριο. 
Ζητάµε λοιπόν τη δική σας βοήθεια και παρέµβαση του κ. Πρωθυπουργού για να λυθεί οριστικά το 
συγκεκριµένο πρόβληµα. Επισυνάπτεται στο παρόν και το ΑΠ 8445 (Α.Π. ∆ΤΥ1514) / 3.4.17 έγγραφο του 
∆ηµάρχου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µαζί µε τα σ’ αυτό συνηµµένα, µε το οποίο διατυπώνεται για µία 
ακόµη φορά το αίτηµα του ∆ήµου για αγορά τµήµατος του Α.Κ. 7086 εµβαδού 4049,76 τ.µ. για την 
ανέγερση διδακτηρίου και τη στέγαση Καλλιτεχνικού Γυµνασίου-Λυκείου Αµπελοκήπων-Μενεµένης». 

 

ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ 

1. Αµπελοκήπων-Μενεµένης  

                        Λάζαρος Κυρίζογλου 

2. Κορδελιού-Ευόσµου 

Πέτρος Σούλας 

3. Παύλου Μελά 

∆ηµήτριος ∆εµουρτζίδης 

4. ∆έλτα 

Ευθύµιος Φωτόπουλος 
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5. Χαλκηδόνος 

Ιωάννης Τσουκνιδάς 

6. Ωραιοκάστρου 

Αστέριος Γαβότσης 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 

 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 20 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος ,Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κεσόγλου Παύλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Μεζίκης Βασίλης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας) 3 κατά(Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Αθανασιάδης Ιωάννης, Ζωναρέλη Κυριακή) 3 αποχή (Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νίκος, Αβραµίδης Μωυσής) 

Α)Συντάσσεται µε το περιεχόµενο της από 18-01-2018 κοινής επιστολής των 6 ∆ήµων της ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης και της ∆υτικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

Β)Καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση να προβεί στην οριστική επίλυση του προβλήµατος 
µε την  κατασκευή νέου διδακτηρίου µε προδιαγραφές-κτιριολογικό πρόγραµµα. Για Καλλιτεχνικό 
Γυµνάσιο-Λύκειο στο επί της οδού Μοναστηρίου (∆.Κ.Μ.) προτεινόµενο από τον ∆ήµο και από το Γ.Π.Σ. 
Μενεµένης προβλεπόµενο ακίνητο ΑΚ7086 (οικόπεδο). 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 011/2018 

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

Ο Πρόεδρος 
Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  23 - 01 - 2018 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                    Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
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