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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 22-04-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 137 / 2019       

Θέµα: Παραλαβή του  Β1 σταδίου της Πολεοδοµικής Μελέτης, που αφορά στη µελέτη µε 
αρ.81/2017 µε τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  –  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ  –  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΗΣ ∆.Κ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» και 
γνωµοδότηση περί της Πρότασης της Πολεοδοµική Μελέτη επέκτασης. 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Απριλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 7491/18-04-2019 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 δεκαεννιά (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόµιµα 

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

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα η οποία παρέστη. 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή 
του ως έκτακτο . 
 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκαλέτσης Αθανάσιος και  Σµήλιος Ηλίας αποχώρησαν µετά την 
συζήτηση του 18ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος σε θέµατα του Τµήµατος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής   
Πολιτικής κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ ζήτησε την απόσυρση του 17ου τακτικού θέµατος και το σώµα το 
αποδέχτηκε. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 

Με  την υπ’ αριθµ. 244/28-08-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων –Μενεµένης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, µε εκτιµώµενη αξία 163.962,33 € (χωρίς ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
µελέτης µε αρ.81/2017 µε τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  –  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ  –  ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». 

Με την παραπάνω µελέτη προβλέπεται η ένταξη σε σχέδιο πόλης της Πολεοδοµικής Ενότητας 6 
(επέκταση συνοικισµού Αγ. Νεκταρίου – ∆εντροποτάµου) της ∆.Κ. Μενεµένης, του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, συνολικής έκτασης 170 στρεµµάτων, περίπου, όπως φαίνεται στο Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο της ∆.Κ. Μενεµένης (ΦΕΚ 157/Α’/2014). 
Τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία η οποία αναλυτικά αναφέρεται και στην από 17-05-2018 υπογραφείσα 
Σύµβαση. 

        Έτσι η ηµεροµηνία υπογραφής συµφωνητικού( 17-5-2018) αποτελεί το χρόνο έναρξης 
εκπόνησης της µελέτης σύµφωνα µε το  εγκεκριµένο από 18-5-2018 χρονοδιαγράµµατος. 

Παρακάτω αναλυτικά αναφέρουµε όλοι την διαδικασία, που αφορούσε µέχρι την κατάθεση της Β1 
σταδίου µελέτης:  
1. Με το αρ.πρωτ. 12620 2683/12-6-2018 έγγραφό του ∆ήµου δόθηκε η εντολή της εκτέλεσης του 
Σταδίου 1, που αφορά στη  ίδρυση δικτύων, κτηµατογράφηση της περιοχής µελέτης και τη σύνταξη 
πινάκων και διαγραµµάτων Πράξης Εφαρµογής.  
 
2. Με το αρ. πρωτ. 15336/3498/12-7-2018 έγγραφό µας δόθηκε η εντολή  Έναρξης 2ου Σταδίου, που  
αφορά στην εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης και της Α’ Φάση της Πολεοδοµικής Μελέτης, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της µελέτης . 
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3. Με την κατάθεση από 24-06-2018 κτηµατολογικού διαγράµµατος και πίνακα φερόµενων 
ιδιοκτητών σύµφωνα µε Κτηµατολόγιο,  στις 27/6/2018 έγινε 1η πρόσκληση προς τους φερόµενους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στην ΠΕ6 να υποβάλουν ∆ήλωση ιδιοκτησίας ( αρ. πρωτ. 
14076/3030) και δηµοσίευση σε τύπο. 
 
4. Στις 13-7-2018 ∆ιαβίβαση φακέλου µε ∆ηλώσεις Ιδιοκτησιών της µελέτης κατά την πρώτη 
ανάρτηση της (αρ. πρωτ. 15433/3545)… 
 
5. Υποβολή από τον µελετητή στις 25/7/2018 αναµορφωµένου κτηµατολογικού πίνακα και 
κτηµατογραφικού διαγράµµατος µετά την 1η ανάρτηση. 
 
 
6. Στις 6-8-2018 έγινε 2η πρόσκληση προς τους φερόµενους ιδιοκτήτες των ακινήτων για κατάθεση 
τυχόν ενστάσεων µετά την 1η ανάρτηση κινηµατογραφικού διαγράµµατος και την υποβολή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας.   ( αρ. πρωτ. 16595/3745) και δηµοσίευση σε τύπο. 
 
7. Στις 6-9-2018 έγινε 3η πρόσκληση προς τους φερόµενους ιδιοκτήτες των ακινήτων για κατάθεση 
τυχόν ενστάσεων µετά την 1η ανάρτηση κινηµατογραφικού διαγράµµατος και την υποβολή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας.   ( αρ. πρωτ. 18087/4048) και δηµοσίευση σε τύπο. 
 
 
8. Στις 24-9-2018 ∆ιαβίβαση στοιχείων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας κατά την τρίτη 
ανάρτηση της και δύο (2) εµπρόθεσµες ενστάσεις. 
 
9. Υποβολή από τον µελετητή στις 29/9/2018 του Σταδίου 1 της µελέτης µετά την 3η ανάρτηση. 
10. Βεβαίωση περαίωσης  και ολοκλήρωση του Σταδίου 1 της µελέτης (το αρ. πρωτ. 21025 
/4694/30-10-2018  έγγραφό µας). 
 
11. Υποβολή από τον µελετητή στις 31/10/2018 µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και της Α’ 
Φάσης της Πολεοδοµικής Μελέτης (το αρ. πρωτ. 21665 /47040/έγγραφό µας). 
 
 
12. Αποστολή µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής ΠΕ6 (το αρ. πρωτ. 21090 
/4800/12-11-2018  έγγραφό µας) στην Περιφέρεια. 
 
13. Με την από 01-02-2019  Βεβαίωση παραλαβής και εµπρόθεσµης περαίωσης εργασιών 2ου 
Σταδίου της µε αρ. 81/2017 µελέτης που αφορά στην εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης και της Α’ 
Φάση της Πολεοδοµικής Μελέτης, η Υπηρεσία µας προέβη στον έλεγχο των παραδοτέων στοιχείων 
και δόθηκε η εντολή  έναρξης  εκπόνησης του 3ου σταδίου, που αφορά στην εκπόνηση του Β1 
σταδίου της πολεοδοµικής µελέτης. 
 
Το  Β1 σταδίο Πολεοδοµικής Μελέτης παραδόθηκε εµπρόθεσµα (αρ. πρωτ. 4298/∆ΤΥ588/05-03-
2019 ) και µε το αρ.  5011/ ∆.Τ.Υ. 69715.03.2019 έγγραφό µας Βεβαιώθηκε η παραλαβή και 
εµπρόθεσµη περαίωση εργασιών του  3ου Σταδίου της µε αρ. 81/2017 µελέτης. 
 
Ο φάκελος της  άνω µελέτης περιέχει : 
� Τεύχος µε Τεχνική Έκθεση του Β1 σταδίο µε ανάλυση, πρόταση και οριστική µελέτη. 
� Σχέδιο Πολεοδοµικής Οργάνωσης (1τεµ) 
� Ρυµοτοµικό Σχέδιο ( 2 τεµ.) 
� Σχέδιο διαχείρισης ΚΧ. ΚΦ 
� Σχέδιο ∆ικτύων υποδοµών 
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            Στο  Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης αναφέρεται αναλυτικά ότι: 

« Η Πολεοδοµική µελέτη  αφορά στη  Κτηµατογράφηση, Πολεοδόµηση και Πράξη Εφαρµογής στην 
Πολεοδοµική Ενότητα 6 της ∆.Ε. Μενεµένης, του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης  και στοχεύει στη 
δηµιουργία ενός οικιστικού συνόλου που θα λειτουργεί ολοκληρωµένα και ισόρροπα σε συνάρτηση 
και µε τις προτεινόµενες χρήσεις εντός της περιοχής µελέτης αλλά και συνδυαστικά µε αυτές του 
υφιστάµενου όµορου οικιστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, στοχεύει σε ένα δίκτυο κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χρήσεων που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη και τη λειτουργία της περιοχής µελέτης 
ως περιοχή πρώτης κατοικίας. 

 

Η πολεοδοµική µελέτη θα συνταχθεί σε δύο (2) Στάδια.  

Στο Α’ Στάδιο, που περιλαµβάνει την Ανάλυση – Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και 
Προκαταρκτική Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης15 και  στο Β’ Στάδιο που περιλαµβάνει την 
οριστική Πρόταση Πολεοδοµικού και Ρυµοτοµικού Σχεδίου. 

 

Αναλυτικότερα, το Α’ Στάδιο της πολεοδοµικής µελέτης περιλαµβάνει: 

• Τις εργασίες καταγραφής στοιχείων ανάλυσης 

• Τη σχεδίαση χαρτών και κειµένων ανάλυσης και τη αξιολόγηση των δεδοµένων της 

• Τη σύνταξη προκαταρκτικής πρότασης σχεδίου πολεοδοµικής οργάνωσης.  

• Αναφέρουµε ότι το άνω στάδιο έχει ελεγχθεί και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
διορθωθεί.  

Το Β’ στάδιο χωρίζεται σε Β1 και Β2 υποστάδια.  

Το Β1 υποστάδιο περιλαµβάνει: 

• Τη σύνταξη σχεδίου πολεοδοµικής οργάνωσης 

• Τη σύνταξη του ρυµοτοµικού σχεδίου και του πολεοδοµικού κανονισµού 

• Τα σχέδια γενικής οργάνωσης έργων υποδοµής 

• Τα σχέδια προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος 

Το προς θεσµοθέτηση ρυµοτοµικό σχέδιο θα αναρτηθεί και θα τηρηθούν οι διαδικασίες 
δηµοσιοποίησης.  

Το Β2 υποστάδιο περιλαµβάνει: 

• Την διαµόρφωση της τελικής πρότασης 

• Τη σύνταξη των ψηφιακών αρχείων 

 
Στην παράγραφο 3.3,που αφορά στην Πολεοδοµική Οργάνωση αναφέρεται αναλυτικά: 
 
 «Η περιοχή µελέτης τέµνεται σε δύο διακριτά τµήµατα, το δυτικό και το ανατολικό, από το 
εγκιβωτισµένο ρέµα που την διασχίζει κάθετα (µε έργα διευθέτησης που έχουν γίνει προ της 
δεκαετίας του ’80) και από τη νέα διανοιγµένη συνδετήρια οδό του παράπλευρου οδικού δικτύου της 
ΠΑΘΕ κοντά στον Κόµβο 16 (κόµβος Λαχαναγοράς, δυτικά της Π.Ε. 6). 
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Η συνδετήρια αυτή οδός µαζί µε την συνέχειά της στα βόρεια του δυτικού τµήµατος της Π.Ε. 6 έχει 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ΦΕΚ 263 ΑΑΠ/06-08-2012 και 
περιβάλει το τµήµα αυτό της Π.Ε. 6 αποµονώνοντάς το από την υπόλοιπη πολεοδοµική ενότητα. 

Ταυτόχρονα, θεωρείται επιβεβληµένη η αποτροπή χρήσης της περιφερειακής οδού στο βόρειο όριο 
της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης (οδός Λαχαναγοράς) ως τµήµα του οικιστικού οδικού 
δικτύου της Π.Ε. 6, λόγω του µεγάλου φόρτου από βαρέα οχήµατα, γεγονός που δηµιουργεί 
πρόσθετα δεδοµένα αποκλεισµού. 

Με την πολεοδοµική οργάνωση της περιοχής αυτής προτείνεται η εσωτερική οργάνωση του οδικού 
δικτύου της µε 3 σηµεία εισόδου-εξόδου στο περιβάλλων οδικό δίκτυο υπερτοπικής κατάταξης, 
χρήσης και προορισµού. 

Η κύρια είσοδος-έξοδος στην συνδετήρια οδό γίνεται αριστερά και δεξιά της Αθλητικής 
εγκατάστασης µε σύστηµα µονοδροµήσεων που αποµονώνει την κυκλοφοριακή λειτουργία του Ο.Τ. 
της ΕΜΟ από αυτήν των 2 Ο.Τ της Γενικής κατοικίας. 

Οι χρήσεις γης στο δυτικό τµήµα της Π.Ε. 6,, βόρεια της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, 
καθορίζουν την οργάνωση µιας περιοχής ΕΜΟ, µιας περιοχής Γενικής Κατοικίας και ενός µεγάλου 
χώρου Αθλητισµού (τµήµα Αθλητικού Πυρήνα τύπου Α) που σήµερα περιλαµβάνει το γήπεδο 
ποδοσφαίρου. 

Οι χρήσεις γης  στο ανατολικό τµήµα της Π.Ε. 6 που βρίσκεται βορειοδυτικά της προηγούµενης 
επέκτασης του σχεδίου πόλης (Π.Ε. 5), καθορίζουν την οργάνωση  διαδοχικά και ισόρροπα της 
χρήση της Αµιγούς Κατοικίας και της χρήση της Γενικής Κατοικίας, έως το βόρειο όριο της Π.Ε. 6. 

Η πολεοδοµική οργάνωση ολοκληρώνεται µε τη συµπληρωµατική έκταση για την ολοκλήρωση του 
αθλητικού πυρήνα τύπου Α, στη βόρεια πλευρά της Π.Ε. 6 και ανατολικά του µεγάλου τµήµατος των 
αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδο ποδοσφαίρου), την χωροθέτηση µιας πλατείας και χώρων 
παιδικής χαράς, παιδικού σταθµού, χώρων νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου. 

 

Στο σύνολο της νέας πολεοδόµησης δηµιουργούνται 18 νέα οικοδοµικά τετράγωνα. Η αρίθµηση 
που δόθηκε ξεκίνησε από το 1, έτσι τα νέα οικοδοµικά τετράγωνα είναι από το Ο.Τ. 1 έως το Ο.Τ. 
18. Από τα 18 νέα οικοδοµικά τετράγωνα, τα 7 προτείνονται ως κοινόχρηστα ή χωροθετούνται σε 
αυτά κοινωφελείς χρήσεις. Από τα υπόλοιπα 11 οικοδοµικά τετράγωνα, τα 10 έχουν την χρήση 
κατοικίας (Αµιγούς και Γενικής) και το ένα θα αποτελεί χώρο παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(περιοχή ΕΜΟ).»   

«Στον σχεδιασµό της Πολεοδοµικής Ενότητας 6 ακολουθήθηκαν κάποιες βασικές αρχές για τον 
σχεδιασµό των νέων οικοδοµικών τετραγώνων, την χάραξη του εσωτερικού οδικού δικτύου, καθώς 
και για τη χωροθέτηση και διαµόρφωση των νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων: 

Οι κοινωφελείς χώροι (παιδικός σταθµός, χώροι αθλητισµού, χώρος εκπαίδευσης) χωροθετούνται 
αφενός στην γενικότερη θέση που προβλέπει το ΓΠΣ (ανατολικό τµήµα της πολεοδοµούµενης 
περιοχής) και αφετέρου µε γνώµονα τις ακτίνες εξυπηρέτησης σύµφωνα µε τα πολεοδοµικά 
σταθερότυπα (Αποφ.10788 ΦΕΚ 285 ∆/5-3-2004).  

∆ηµιουργούνται οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι και νησίδες πρασίνου για την ορθολογική 
οριστικοποίηση του σχεδιασµού και τη δηµιουργία ανοιγµάτων στον δοµηµένο ιστό, ενώ οι 
µεγαλύτεροι εξ’ αυτών λαµβάνουν χρήσεις παιδικής χαράς, πλατείας και πάρκου, οριζόµενοι ως 
διακριτοί χώροι εντός του οικιστικού ιστού. 

∆ηµιουργείται το κατάλληλο δίκτυο κυκλοφορίας και µετακινήσεων (οδικό δίκτυο, πεζόδροµοι), έτσι 
ώστε η κίνηση πεζών και οχηµάτων να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής και λειτουργική, ενώ 
λήφθηκε µέριµνα ώστε το δίκτυο πεζοδρόµων να ενοποιεί κατά το δυνατόν κοινόχρηστους και 
κοινωφελείς χώρους, και να συνεισφέρει στην βέλτιστη προστασία του ρέµατος και στην άµβλυνση 
των τοµών διαχωρισµού.» 
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Από Κτηµατογράφηση προκύπτει ότι: 
Εντός της περιοχής µελέτης εµπίπτουν 47 οικόπεδα.  
• Όσον αφορά το µέγεθος αυτών αναφέρουµε ότι τα 15 από αυτά ανήκουν στην κατηγορία από 0 
έως 500 τ.µ. (ποσοστό 32% επί του συνόλου), η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζονται περιµετρικά 
του ποδοσφαιρικού γηπέδου. 
• Στη συνέχεια, τα οικόπεδα από 500 έως 1.000 τ.µ είναι 9 (ποσοστό 19% επί του συνόλου), 
διάσπαρτα εντός της περιοχής µελέτης.  
• Στην κατηγορία από 1.000 έως 2.000 τ.µ. εντοπίστηκαν 5 οικόπεδα (ποσοστό 11% επί του 
συνόλου), κι αυτά σε διάφορες θέσεις,  
• Στην κατηγορία από 2.000 έως 10.000 τ.µ βρέθηκαν 15 οικόπεδα, (ποσοστό 32%), τα 
περισσότερα ανατολικά του ρέµατος.  
• Τέλος βρέθηκαν 3 οικόπεδα µε έκταση µεγαλύτερη των 10.000 τ.µ (ποσοστό 6%), τα δύο 
ανατολικά του ρέµατος, µε το τρίτο να αποτελεί την έκταση του ποδοσφαιρικού γηπέδου.   
 
Σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικοπέδων, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δύο από τα 
οικόπεδα (ποσοστό 4%) ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο και συγκεκριµένα στο Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, τέσσερα οικόπεδα ανήκουν στον ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης (ποσοστό 
8%), ενώ τα υπόλοιπα, που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία, ανήκουν σε ιδιώτες. 
Εντός του τµήµατος δηµοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στο προτεινόµενο ΟΤ.11, θα αναπτυχτεί 
χώρος µετεγκατάστασης ειδικής κοινωνικής οµάδας και θα παραχωρηθεί στην Γενική Γραµµατεία 
Ροµά . 
Με τα παραπάνω δεδοµένα και µε υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησιών, που προηγήθηκε, συντάχθηκε 
η Προκαταρκτική Πράξη Εφαρµογής. 

Στους Πίνακες Εφαρµογής περιγράφονται τα στοιχεία των ιδιοκτησιών, οι υποχρεώσεις τους και τα 
δικαιώµατά τους που έχουν υπολογισθεί µε τις διαδικασίες εισφορών γης και χρήµατος, σύµφωνα 
µε τo Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α’ 24-12-2014) Πράξεις Εισφοράς σε Γη και σε Χρήµα – Ρυµοτοµικές 
Απαλλοτριώσεις και άλλες ∆ιατάξεις.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ισοζύγιο εισφορών, όπως φαίνεται στους πίνακες,  είναι θετικό.  

Στον πίνακα παρουσιάζονται τα οικόπεδα µε τους κτηµατολογικούς αριθµούς και το αρχικό εµβαδόν 
τους, η εισφορά που οφείλουν και το εµβαδόν που πρέπει να έχουν µετά την εισφορά, το Ο.Τ. στο 
οποίο εντάσσονται κατά την τακτοποίηση.  

Το σύνολο των εισφορών σε σύγκριση µε τις απαιτούµενες εισφορές (οι οποίες προκύπτουν εάν 
προσθέσουµε την έκταση του  οδικού δικτύου, την έκταση των Κοινόχρηστων - Κοινωφελών 
Χρήσεων αφού αφαιρέσουµε την έκταση των υφιστάµενων δρόµων και των υφιστάµενων 
Κοινόχρηστων Χώρων) είναι πλεονάζον. 

 Η γη που οφείλουµε µετά την ρυµοτόµηση είναι κατά πολύ λιγότερη από αυτή που πρέπει να 
πάρουµε µετά την ρυµοτόµηση και την επιβολή εισφορών.  Το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 189,85 
τ.µ.» 

Η ∆ηµοτική Κοινότητας Μενεµένης µε την υπ’ αριθ. 007/2019/1-4-2019 απόφασή της εξέφρασε 
αναλυτικά την άποψη της για την πρόταση της Πολεοδοµικής Μελέτης. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης στις  08-04-2019  µε την υπ’ 
αριθ. 1/2019 απόφασή της αποδέχτηκε οµόφωνα την εισήγηση του Πρόεδρου επί του θέµατος. 
 

Μετά από τα παραπάνω, για την περεταίρω προώθηση κι ολοκλήρωση της διαδικασίας, να τεθεί το 
θέµα σε συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για : 
 
1. Την παραλαβή του Β1 σταδίο Πολεοδοµικής Μελέτης µε αρ.81/2017 µε τίτλο 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  –  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ  –  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». που παραδόθηκε στις 05-03-2019 (αρ.πρωτ. 4298/∆ΤΥ588/05-
03-2019),  ώστε η µελέτη να ολοκληρωθεί µε την κατάθεση της πρότασης της Πολεοδοµικής Μελέτης  

 
 
2. Την εξέταση της Πρότασης της Πολεοδοµικής Μελέτης επέκτασης της ΠΕ.6 σύµφωνα  µε το ΓΠΣ 
∆.Κ. Μενεµένης, (ΦΕΚ 73/ τ.ΑΑΠ/ 22-4-2016), όπως αναλυτικά αναφέρετε στο τεύχος της µελέτης και 
στην εισήγηση 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την παραλαβή του Β1 σταδίου Πολεοδοµικής Μελέτης µε αρ.81/2017 µε τίτλο 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  –  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ  –  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». που παραδόθηκε στις 05-03-2019 (αρ.πρωτ. 4298/∆ΤΥ588/05-
03-2019),  ώστε η µελέτη να ολοκληρωθεί µε την κατάθεση της πρότασης της Πολεοδοµικής Μελέτης.  

Β) Εγκρίνει την εξέταση της Πρότασης της Πολεοδοµικής Μελέτης επέκτασης της ΠΕ.6 σύµφωνα  µε 
το ΓΠΣ ∆.Κ. Μενεµένης, (ΦΕΚ 73/ τ.ΑΑΠ/ 22-4-2016), όπως αναλυτικά αναφέρετε στο τεύχος της 
µελέτης και στην εισήγηση. 
 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 137 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  23 - 04 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


