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 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9036/5-7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς 
Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
Ο ∆ήµος Μενεµένης µε το υπ΄αριθµ. 4615/∆ΤΥ1076/06.06.1999 έγγραφό του προς τον 

Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσ/νίκης ζήτησε την έναρξη διαδικασιών τροποποίησης του 
ισχύοντος ΓΠΣ του ∆ήµου (ΦΕΚ 194∆/95). 

Με το υπ΄αριθµ. 1464/07.07.1999 έγγραφο του ο ΟΡ.ΘΕ ενέκρινε την έναρξη της 
µελετητικής διαδικασίας, µε βάση τους Ν. 1337/83 και Ν. 2508/97, διευκρινίζοντας ότι η 
κίνηση της διαδικασίας – κατά την παραγρ. 2 άρθρου 3 Ν. 1337/83, θα γίνει από τον ίδιο το 
∆ήµο.  

Έτσι η ∆/νση ΤΥ του ∆ήµου, ξεκίνησε τη διαδικασία εκπόνησης της τροποποίησης και 
συνέταξε την Α΄φάση της µελέτης η οποία εγκρίθηκε µε την 27/21.02.2000 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και δηµοσιεύτηκε στον ηµερήσιο Τύπο στις 10.07.2000 και 
11.07.2000 για γνωστοποίηση κι ενηµέρωση της συνολικής πρότασης. 
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Η παραπάνω τροποποίηση διαβιβάστηκε µε το υπ΄αριθµ. 2310/∆ΤΥ422/15.03.2000 
έγγραφο  στον ΟΡ.ΘΕ ο οποίος µε το υπ΄αριθµ.  2650/03.11.2000 έγγραφό του διατύπωσε 
παρατηρήσεις στην Α’ φάση της µελέτης και έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες για την 
υλοποίηση της Β’ φάσης. 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των 
επιβλεπόντων του Οργανισµού και σε συνεργασία µαζί τους ολοκλήρωσε τη σύνταξη του 
τεύχους και των χαρτών της Β΄φάσης της τροποποίησης του ΓΠΣ. 

Με το υπ΄αριθµ. 1338/26.03.02 έγγραφο του Οργανισµού ζητήθηκε η τήρηση της 
διαδικασίας προκειµένου να προωθηθεί για έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡ.ΘΕ. 

Με την υπ΄αριθµ. 161/2002 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το τεύχος 
και οι χάρτες της Β’ φάσης της τροποποίησης του ΓΠΣ και απεστάλησαν στους αρµόδιους 
φορείς και υπηρεσίες για γνωµοδότηση. 

Η παραπάνω απόφαση δηµοσιεύτηκε στον ηµερήσιο τύπο στις 16.05.02 και 17.05.02 
και µε το υπ΄αριθµ. 5971/∆ΤΥ1107 /2002 έγγραφό µας απεστάλη η πρόταση τροποποίησης 
σε όλους τους Φορείς για γνωµοδότηση. 

 
Μετά τα  ανωτέρω τηρήθηκε η διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε στις 26.11.03, οπότε 

και καταρτίστηκε πίνακας µε τις απόψεις των φορέων. 
 

Έκτοτε η διαδικασία σταµάτησε έως το 2006  οπότε αποφασίστηκε η ολοκλήρωση  της 
παρούσας φάσης, δηλαδή η Επικαιροποίηση της Α’ φάσης και Β1 σταδίου της µελέτης 
αναθεώρησης ΓΠΣ ∆ήµου Μενεµένης η οποία θα γινόταν µε προκήρυξη της µελέτης µε βάση 
το Ν.3316/2005.  
 
Έτσι µε την  από 27/6/2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτάθηκε η Έγκριση 
διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού, µε βάση το Νόµο 3316/05, για την εκπόνηση της µελέτης 
«Συµπλήρωση στοιχείων αναθεώρησης Γ.Π.Σ. –µε τον Νόµο 2508/97- αποτύπωση 
περιοχών εγκεκριµένου Ρ.Σ. και αναθεώρηση ρυµοτοµίας». 
   
Με την υπ΄ αριθµ. 192/2006 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία, µε βάση το Ν.3316/05. 
Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε µε την αρ. 55 /03-05-2007 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής και στις 29/06/2007 υπογράφηκε  η σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της ανάδοχης 
εταιρίας ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε.  
Η πρώτη φάση της µελέτης, που αφορούσε την τοπογραφική αποτύπωση και εφαρµογή της 
ισχύουσας ρυµοτοµίας, παραδόθηκε στο ∆ήµο στις 28/9/2007 και στις 23-12-2007 
παραδόθηκε ο φάκελος πρότασης αναθεώρησης του  ΓΠΣ µε τους σχετικού χάρτες. 
 
Στις 28-01-2008 η παραπάνω ολοκληρωµένη πλέον µελέτη , δηλαδή η  Α’ φάση και Β1 
στάδιο της  απεστάλη στον ΟΡΘ προς συζήτηση και διόρθωση.  
 
Η συνάντηση µε τον ΟΡΘ πραγµατοποιήθηκε στις 26-05-09, όπου συζητήθηκαν οι 
προτάσεις του ∆ήµου ,όπως και οι πρώτες παρατηρήσεις και διορθώσεις.  
 
Μετά από συνεχείς συναντήσεις µε τον Ο.Ρ.Θ. αποφασίστηκαν οι τελικές κατευθύνσεις 
και διορθώσεις ,που αφορούσαν την Α’ φάση και Β1 στάδιο της µελέτης του ΓΠΣ. . 
Τα  τεύχη και οι χάρτες  παραδόθηκαν στις 25/2/2010  . 
 
Το Β΄ στάδιο της πολεοδοµικής µελέτης αναθεώρησης περιλαµβάνει: 

1. την αναγνώριση της περιοχής και της πολεοδοµικής της οργάνωσης  

2. το θεσµικό πλαίσιο δόµησης, τις ρυθµίσεις και τους περιορισµούς 
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3. την κατάσταση του οικοδοµηµένου χώρου 

4. το οδικό δίκτυο 

5. το δίκτυο κοινόχρηστων – κοινωφελών 

6. τις χρήσεις γης 

7. τα δίκτυα υποδοµών 

8. τον εντοπισµό επιµέρους στοιχείων του οικιστικού ιστού που θα επιτρέψουν τη 

δηµιουργία δευτερεύοντος δικτύου κοινόχρηστων χώρων και ενοποιηµένων 

ακάλυπτων 

9. την προµελέτη της πολεοδοµικής οργάνωσης  

 
Στις 20-04-2011 στάλθηκε από τον Ο.Ρ.Θ. οι τελικές  παρατηρήσεις πάνω στο προηγούµενο 
στάδιο της µελέτης.  
Μετά τις διορθώσεις και σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Ρυθµιστικού συντάχθηκε η τελική 
πρόταση της Β1 Σταδίου ΓΠΣ οι οποία  κατατέθηκε στο ∆ήµο από τους µελετητές  και στις 
27/12/2011 στάλθηκε  σε φορείς και υπηρεσίες για γνωµοδότηση για χρονικό διάστηµα  60 
ηµερών. 
 
Στις 7 και 8 Ιουνίου 2012 έγινε δηµοσίευση της παραπάνω πρότασης στον τύπο, όπως  και η 
ανάρτηση της  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης µαζί µε τους χάρτες 
που την συνοδεύουν . Επίσης οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων  ενηµερώθηκαν για 
την πρόταση (τεύχος-χάρτες) µε το υπ΄αρ.7415/∆.Τ.Υ284/6/6/2012 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας . 
 
Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης 
 
Εισαγωγή – Στόχοι Αναθεώρησης ΓΠΣ 

Σηµαντικές παράµετροι της πρότασης Αναθεώρησης του ΓΠΣ του πρώην ∆ήµου 
Μενεµένης (και νυν ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης) αποτέλεσαν η διαχρονική ανάγκη για τη 
βέλτιστη αντιµετώπιση των σηµερινών αναγκών και των πολεοδοµικών προβληµάτων της 
οικιστικής περιοχής, καθώς και η προσπάθεια περιορισµού ή/και εξάλειψης των δυσµενών 
συνθηκών που επιφέρουν διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης της εξωαστικής περιοχής της 
∆.Ε. Ειδικότερα για την εξωαστική περιοχή, αυτή δεν αντιµετωπίστηκε ούτε µε το αρχικό 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (1986) ούτε και µε την τροποποίησή του (1995), καθώς η χωρική 
εµβέλεια των παραπάνω περιοριζόταν θεσµικά στην εντός σχεδίου πόλης περιοχή του τέως 
∆ήµου Μενεµένης, δηλαδή την οικιστική περιοχή και κάποιες ζώνες παραγωγικών 
δραστηριοτήτων περιµετρικά αυτής (ζώνες ΕΜΟ και Λαχαναγορά). Όµως σήµερα, µε βάση 
τον ισχύοντα οικιστικό νόµο Ν.2508/97, που θεσµικά διευρύνει και προσδιορίζει ως χωρική 
εµβέλεια των ΓΠΣ το σύνολο των διοικητικών ορίων ενός ΟΤΑ (ενσωµατώνοντας παράλληλα 
την περιβαλλοντική και γεωλογική διάσταση στο µελετητικό αντικείµενο), η παρούσα µελέτη 
Αναθεώρησης του ΓΠΣ -που ξεκίνησε το 2006- συµπεριλαµβάνει πλέον και την εξωαστική 
περιοχή της Μενεµένης, όπως ορίζεται µε το όριο του Καποδιστριακού ∆ήµου Μενεµένης 
(νυν ∆.Ε.) 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιµο καταρχήν να επαναπροσδιοριστούν οι 
χρήσεις του εξωαστικού χώρου της ∆.Ε. Μενεµένης, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα 
δεδοµένα της σύγχρονης πραγµατικότητας και στην παραπάνω στόχευση περί ορθολογικής 
χωρικής διάρθρωσης των χρήσεων και αντιµετώπισης των όποιων υφιστάµενων 
προβληµάτων και συγκρούσεων εµφανίζει η σηµερινή κατάσταση, ενώ παράλληλα για την 
εντός σχεδίου πόλης περιοχή (που στο µεγαλύτερο µέρος της αποτελεί οικιστική περιοχή) 
επιχειρήθηκε η προσαρµογή, αναδιοργάνωση και επικαιροποίηση των χρήσεων γης 
σύµφωνα µε τις σηµερινές συνθήκες και ανάγκες του οικισµού.  
 
Εξωαστικός χώρος ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης 
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Όσον αφορά στον εξωαστικό χώρο, η πρόταση λαµβάνει υπόψη όλες τις ιδιοµορφίες 
και ειδικές συνθήκες που προκύπτουν από τη συγκέντρωση ποικίλων τύπων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, στο δυτικό και νότιο τµήµα της εκτός σχεδίου περιοχής. Σηµαντικότερη (και 
λιγότερο συνηθισµένη) εξ’ αυτών είναι η παρουσία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και 
διακίνησης πετρελαιοειδών, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται αποθήκευση 
ή διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων ουσιών που είναι τοξικές, εύφλεκτες ή εκρηκτικές, και 
µπορούν να προκαλέσουν Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ), πλήττοντας 
εκτεταµένες εκτάσεις µε σηµαντικό τµήµα της παρακείµενης οικιστικής περιοχής. Επιπλέον, η 
παρουσία τέτοιων εγκαταστάσεων πρακτικά «αποτρέπει» την πρόσβαση και συνακόλουθα 
την αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης του ∆ήµου (για ανάπτυξη οποιασδήποτε µορφής 
δραστηριότητας σχετικής µε το κοινό). Παράλληλα, επιβάλλει διαχρονικά µια συντηρητική 
πολεοδοµική προσέγγιση της ευρύτερης εξωαστικής περιοχής λόγω της αποφυγής 
χωροθέτησης χρήσεων εξυπηρέτησης ή συνάθροισης κοινού και ευαίσθητων κατηγοριών 
του πληθυσµού, λόγω της παρουσίας των Ζωνών Επικινδυνότητας των παραπάνω 
εγκαταστάσεων.  

Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις της µελέτης Αναθεώρησης ΓΠΣ για την εξωαστική 
περιοχή επικεντρώνονται στην διερεύνηση της δυνατότητας χωρικής συγκέντρωσης 
οµοειδών παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπου φυσικά κάτι τέτοιο είναι εφικτό), καθώς και 
τον αποσαφηνισµό των επιτρεπόµενων χρήσεων γης, µε στόχο την οργανωµένη και 
ορθολογική λειτουργία της εν λόγω εξωαστικής ζώνης, διατηρώντας κατά κύριο λόγο τον 
χαρακτήρα της ως περιοχής υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 
Οικιστική περιοχή ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης 
Ταυτόχρονα, στην εντός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου, όπου κυριαρχεί η οικιστική χρήση, 

επιχειρείται η µερική αναδιάταξη-αναδιοργάνωση των επιµέρους χρήσεων γης και η επιβολή 
των απαραίτητων όρων-περιορισµών δόµησης που θα επιτρέψουν µια ορθολογικότερη 
οικιστική ανάπτυξη και σταδιακή εξυγίανση των υφιστάµενων κορεσµένων περιοχών. Η 
αναδιοργάνωση και λειτουργική αξιοποίηση των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων, η 
εξασφάλιση κοινοχρήστων-κοινωφελών χώρων στις περιοχές επέκτασης, µαζί µε την 
σηµειακή αλλαγή θεσµοθετηµένων χρήσεων που δεν υλοποιήθηκαν ουδέποτε και σύµφωνα 
µε τα σηµερινά δεδοµένα χρήζουν αλλαγής, αποτελούν τις κύριες κατευθύνσεις της 
πρότασης για το εντός σχεδίου τµήµα της ∆.Ε. Μενεµένης. Η κυριότερη ανάγκη αλλαγής 
χρήσης εντοπίστηκε στις πρώην θεσµοθετηµένες περιοχές Ε.Μ.Ο. (περιοχές 
επαγγελµατικών µη οχλουσών εγκαταστάσεων) που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ως τέτοιες ή 
µετατράπηκαν µε το πέρασµα του χρόνου σε περιοχές άλλων χρήσεων γης, και συνεπώς 
δεν υφίσταται πλέον ανάγκη να συνεχίσουν να ορίζονται ως περιοχές παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. Αντίθετα, η πρόταση διατηρεί όσες από αυτές συνεχίζουν και σήµερα να 
αποτελούν ζώνες υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων και δεν προβλέπεται αλλαγή 
αυτής της κατάστασης στο άµεσο µέλλον.  

Επιπρόσθετα, σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της πρότασης Αναθώρησης αποτελεί 
και η εκτιµώµενη πληθυσµιακή αύξηση που έχει συντελεστεί την τελευταία δεκαετία, η οποία 
προκαλεί και διαρκή αύξηση των αναγκών σε κοινωφελείς-κοινόχρηστους χώρους και 
αστικές υποδοµές, αναδεικνύοντας ελλείψεις σε αντίστοιχους χώρους κύρια στις κεντρικές 
(και περισσότερο πυκνοδοµηµένες) πολεοδοµικές ενότητες.  

 
Πρόταση Αναθεώρησης ΓΠΣ   

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω, η πρόταση Αναθεώρησης ΓΠΣ περιλαµβάνει τις 
ρυθµίσεις και τους όρους-περιορισµούς που αφορούν τις χρήσεις γης στις ακόλουθες 
βασικές κατηγορίες περιοχών: 

• Τις Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 
• Τις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού της ∆όµησης (ΠΕΠ∆) 

 
Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 

Είναι οι περιοχές που στα πλαίσια του ΓΠΣ είναι ήδη θεσµοθετηµένες ή προς 

θεσµοθέτηση για πολεοδόµηση Α’ κατοικίας, καθώς και οι περιοχές που προορίζονται για 

πολεοδόµηση ως υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων. ∆ιακρίνονται σε:   
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Περιοχές µε κωδικό ΠΟΑ - ΑΚ 1 
Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Κατοικίας και λοιπών αστικών 

χρήσεων και περιλαµβάνουν:  

• τις Πολεοδοµικές Ενότητες 1 έως 6, όπως οριοθετούνται στο ΓΠΣ 1995, δηλαδή τις εντός 
εγκεκριµένου σχεδίου περιοχές και την περιοχή της Π.Ε. 6 που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης 
µε το ΓΠΣ 1995 αλλά στερείται εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου. 
Περιοχές µε κωδικό ΠΟΑ – ΑΚ 2  

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Κατοικίας και λοιπών αστικών 

χρήσεων και περιλαµβάνουν:  

• τις προτεινόµενες προς επέκταση περιοχές νοτίως της Π.Ε. 4 (περιοχή Λαχανόκηπων). 
• την πολύ µικρή επέκταση της Π.Ε. 1 
Περιοχές µε κωδικό ΠΟΑ – Π∆ 1 

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων, 

βρίσκονται εντός του ορίου σχεδίου πόλης του ΓΠΣ 1995, και περιλαµβάνουν: 

• την περιοχή των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Λαχαναγοράς – Κρεαταγοράς 
Θεσσαλονίκης. 
• τις περιοχές Ε.Μ.Ο. (όπως είχαν χαρακτηριστεί στο ΓΠΣ 1995) που εφάπτονται της 
Λαχαναγοράς στη βόρεια πλευρά της.  
• το επίµηκες τµήµα που αποτελεί το βορειοανατολικό όριο της Π.Ε. 5 (συνοικισµός 
∆ενδροποτάµου), µεταξύ της σιδηροδροµικής γραµµής και της οδού Μοναστηρίου, το οποίο 
σύµφωνα µε το ΓΠΣ 1995 αποτελεί περιοχή Ε.Μ.Ο. και παραµένει ως έχει. 

Οι παραπάνω περιοχές διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως περιοχές υποδοχής 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

Περιοχές µε κωδικό ΠΟΑ – Π∆ 2: 
Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων, ως 

τώρα βρίσκονταν εκτός του ορίου σχεδίου πόλης, και περιλαµβάνουν: 

• Ζώνη µεταφορών και διαµετακόµισης (συνολικής έκτασης 210 στρεµ.), νοτίως του οδικού 
άξονα της Π.Α.Θ.Ε. και εκατέρωθεν της οδού Καλοχωρίου, όπου βρίσκεται και ο 
οργανωµένος σταθµός εµπορευµατικών µεταφορών που κατασκεύασε ο ∆ήµος σε 
συνεργασία µε την ένωση πρακτορείων εµπορευµατικών µεταφορών. Η λειτουργία αυτής της 
Ζώνης θα βελτιώσει τις συνθήκες διαµετακοµιστικού εµπορίου και θα αποκαταστήσει σε 
σηµαντικό βαθµό την άναρχη κατάσταση που επικρατεί σήµερα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις 
µεταφορικών εταιρειών. 
• ∆ύο Ζώνες υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων, η µία στο δυτικό όριο του ∆ήµου 
και βορείως της οδού Πόντου (210 στρεµ.) και η δεύτερη (160 στρεµ.) στην περιοχή που 
ορίζεται από την εσωτερική περιφερειακή οδό, το όριο της ∆.Ε. και το όριο σχεδίου πόλης.  

Οι τρεις παραπάνω περιοχές προτείνονται από την µελέτη Αναθεώρησης ως 

περιοχές που δύνανται να πολεοδοµηθούν ως υποδοχείς Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων, µε 

χρήσεις των άρθρων 5 και 7 του Π.∆. 3-3-1987 (ΦΕΚ 166∆’/6-3-1987), ώστε να 

λειτουργήσουν ως οργανωµένοι θύλακες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων µε 

οργανωµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και τεχνικές υποδοµές. Επισηµαίνεται ότι οι προτεινόµενες 

θέσεις των παραπάνω περιοχών ΠΟΑ Π∆2 βρίσκονται εκτός των Ζωνών Επικινδυνότητας 

των εγκαταστάσεων που µπορούν να προκαλέσουν τεχνολογικά ατυχήµατα µεγάλης 

έκτασης (κατά Seveso II). 

 

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού της ∆όµησης (Π.Ε.Π.∆.).  
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Για την λοιπή εκτός σχεδίου περιοχή της ∆.Ε. Μενεµένης ορίζονται κατά ζώνες οι 
επιτρεπόµενες χρήσεις και όροι-περιορισµοί δόµησης µε στόχο την εξασφάλιση δυνατότητας 
για χωροθέτηση-ανάπτυξη των παραγωγικών χρήσεων του δευτερογενούς τοµέα (βιοτεχνία-
επαγγελµατικά εργαστήρια) και τριτογενούς τοµέα (µεταφορές, χονδρεµπόριο, κεντρικές 
λειτουργίες και εξυπηρετήσεις αστικού πληθυσµού) ώστε να προστατευτεί η ευρύτερη 
περιοχή της ∆.Ε.  
Περιοχές µε κωδικό ΑΒ: 

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Εγκατάστασης Χονδρεµπορίου και 
Μεταφορών. Πρόκειται για παραγωγικές ζώνες εγκατάστασης µονάδων χονδρεµπορίου και 
επαγγελµατικών εργαστηρίων, καθώς επίσης και εξυπηρετήσεων του τριτογενή τοµέα 
(µεταφορές, γραφεία κλπ). ∆εν επιτρέπεται κατοικία.  
Περιοχές µε κωδικό ΓΒ: 

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές Εγκατάστασης Αστικών Κεντρικών 
Λειτουργιών και Υποδοµών. Πρόκειται για παραγωγικές ζώνες εγκατάστασης 
δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων του τριτογενή τοµέα προς εξυπηρέτηση του αστικού 
πληθυσµού (λιανικό εµπόριο, γραφεία κλπ). Οµοίως µε τις περιοχές ΑΒ, δεν επιτρέπεται η 
κατοικία.  

Σύµφωνα µε το ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (αναθεώρηση 1995), η οικιστική 
περιοχή της ∆.Ε. αποτελείται από έξι (6) Πολεοδοµικές Ενότητες (τέσσερις συγκροτούν τον 
συνοικισµό Μενεµένης και δύο τον συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου-∆ενδροποτάµου). Η ∆.Ε. 
χαρακτηρίζεται επίσης από την ύπαρξη σηµαντικού ποσοστού παραγωγικών χρήσεων 
(βιοτεχνίες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης -χονδρεµπορίου, επαγγελµατικά εργαστήρια κλπ). 
Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι πιέσεις για οικιστική ανάπτυξη και η ζήτηση για κατοικία 
ολοένα και αυξάνονται µε αποτέλεσµα να διογκώνονται οι ανάγκες για νέες περιοχές 
κατοικίας αλλά και να εµφανίζονται συχνότερα περιπτώσεις συγκρούσεων µε χρήσεις που 
δεν συνάδουν µε αυτήν. Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης που προηγήθηκε (Α’ 
Στάδιο µελέτης ΓΠΣ), διαπιστώθηκε ότι οι υπάρχουσες πληθυσµιακές πυκνότητες είναι 
υψηλές στα κεντρικά τµήµατα του οικισµού, όπου η κατάσταση είναι πλέον διαµορφωµένη 
και η δόµηση κορεσµένη (δηλαδή στις Π.Ε. 1 έως 4). Επιπλέον, λόγω της ολοένα αυξηµένης 
ζήτησης για κατοικία διαπιστώνονται πολλές φορές συγκρούσεις χρήσεων γης κυρίως στις 
περιοχές που είναι θεσµοθετηµένες ως χώροι εγκατάστασης επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων (περιοχές ΕΜΟ). 

Έτσι λοιπόν οι προβλέψεις της πρότασης κατευθύνονται καταρχήν σε µικρές 
σηµειακές αλλαγές και µεταθέσεις χρήσεων στις ήδη διαµορφωµένες περιοχές, αλλά κυρίως 
στην εξεύρεση νέων περιοχών κατοικίας και ζωνών υποδοχής παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, όπου αυτό είναι εφικτό στα περιµετρικά τµήµατα της οικιστικής περιοχής. 
Προτείνεται εποµένως η οργάνωση του οικισµού σε 6 Πολεοδοµικές Ενότητες, µε τις 
προτεινόµενες επεκτάσεις να αφορούν τις Π.Ε. 1 και 4 στον συνοικισµό της Μενεµένης και τις 
Π.Ε. 5 και 6 στον συνοικισµό του Αγ. Νεκταρίου. Οι υπόλοιπες πολεοδοµικές ενότητες 
χωρικά παραµένουν ως έχουν. 

Γενικά, η µελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ διατηρεί τους ίδιους συντελεστές δόµησης µε 
το ΓΠΣ του 1995. Οι προτεινόµενοι από τη µελέτη Μέσοι Συντελεστές ∆όµησης (Μ.Σ.∆.) 
εκφράζουν την πρόθεση να διατηρηθούν ή να µειωθούν οι υπάρχουσες πληθυσµιακές 
πυκνότητες. Οι Μ.Σ.∆. (διατηρούµενοι και προτεινόµενοι) προτείνονται βάσει της πυκνότητας 
δόµησης, των αναγκών  σε κοινωνική υποδοµή-κοινόχρηστους χώρους και την τάση 
ανάπτυξης επιθυµητών ή ανεπιθύµητων χρήσεων ανάλογα µε την περίσταση.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόµενοι µέσοι συντελεστές δόµησης 
των 6 πολεοδοµικών ενοτήτων καθώς και η µέση πυκνότητα:  

 

Πολεοδοµική 
Ενότητα 

Έκταση 
(Ha) Πληθυσµός Πυκνότητα 

(κατ/Ha) 

Μέσος 
Συντελεστής 
∆όµησης 

1 8,58 3.370 393 2,1 

2 8,25 4.200 509 2,1 

3 15 2.670 178 1,18 

4 50 7.130 142 1,66 

5 56 4.600 82 0,77 
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6 12,5 1.156 92 0,68 
 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2 και 3  

Οι Π.Ε. 1, 2 και 3 αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της οικιστικής περιοχής. Λόγω του 
µεγέθους τους (σαφώς µικρότερο από τις υπόλοιπες Π.Ε.) , αλλά και του σαφούς 
διαχωριστικού ορίου των σιδηροδροµικών γραµµών, αντιµετωπίζονται στα πλαίσια της 
µελέτης Αναθεώρησης ως ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο, µε κοινές ανάγκες και 
αλληλοσυµπληρούµενες εξυπηρετήσεις. Αποτελούν το κυρίως οικιστικό και ταυτόχρονα το 
πολυπληθέστερο τµήµα της ∆.Ε., που ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από έντονα φαινόµενα 
κορεσµού. Έτσι το πληθυσµιακό προγραµµατικό µέγεθος διατηρείται το ίδιο µε αυτό του 
Γ.Π.Σ. 1995, µε εξαίρεση την Π.Ε. 1, στης οποίας το προγραµµατικό µέγεθος προστίθενται 
100 επιπλέον κάτοικοι λόγω της πολύ µικρής επέκτασης που προβλέπεται µε την παρούσα 
Αναθεώρηση.  

Συγκεκριµένα, στην Π.Ε. 1 προτείνεται µικρή επέκταση 4,5 στρεµµάτων στο όριο 
επαφής µε τις εγκαταστάσεις του Ο.Σ.Ε και σε τµήµα που σήµερα ανήκει σε αυτόν (οδός 
Έλλης Αλεξίου και Περικλέους), µε Σ.∆. 0,8 ενώ προτείνεται επιπλέον Κοινωνικός Σ.∆. 0,8 µε 
στόχο την εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου για παιδικό σταθµό (κάλυψη αναγκών 
πρόνοιας).  

Η παρούσα Αναθεώρηση διατηρεί ως έχουν τους υφιστάµενους Μ.Σ.∆., όπως 
θεσµοθετήθηκαν µε το προηγούµενο Γ.Π.Σ. του 1995. Επιπρόσθετα, προτείνονται σηµειακές 
αλλαγές χρήσεων γης (σε µικρό αριθµό επιλεγµένων Ο.Τ.), οι οποίες κρίνονται 
επιβεβληµένες σε συγκεκριµένα Ο.Τ. όπου, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της επιτόπιας 
καταγραφής κατά τη διαδικασία ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, διαπιστώθηκε 
σηµαντική απόκλιση των υλοποιηµένων χρήσεων µε τις αντίστοιχες θεσµοθετηµένες 
χρήσεις. Οι εν λόγω αλλαγές (σε σχέση µε το Γ.Π.Σ. 1995) αφορούν µετατροπή από Αµιγή 
Κατοικία (χρήσεις άρθρου 2 του Π.∆. 3-3-1987, ΦΕΚ 166∆’/6-3-1987) σε Γενική Κατοικία 
(χρήσεις άρθρου 3), και από Γενική Κατοικία σε χρήσεις Τοπικού Κέντρου (χρήσεις άρθρου 
4), αλλά και το αντίστροφο (δηλαδή µετατροπή σε περισσότερο «φιλοπεριβαλλοντική» 
κατηγορία χρήσεων γης), µε στόχο την διατήρηση του ίδιου ισοζυγίου µεταξύ των παραπάνω 
κατηγοριών χρήσεων όπως αυτό προέκυπτε µε το θεσµοθετηµένο ΓΠΣ 1995.  

Επιπλέον, στον χώρο πρασίνου-αθλητισµού (ανατολικά της οδού Κυρίµη) ο οποίος 
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης µε το ΓΠΣ 1995, προβλέπεται χωρική αναδιάταξη των χρήσεων 
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και αθλητισµού, διατηρώντας το ίδιο περιεχόµενο χρήσεων 
και ίσα µεγέθη  έκτασης για κάθε χρήση όπως προτεινόταν στο ΓΠΣ 1995.   

Το ισοζύγιο ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου συνολικά για τις 
τρεις Π.Ε. είναι θετικό, καθώς η επάρκεια σε πάρκα – πλατείες αντισταθµίζουν το έλλειµµα σε 
παιδικές χαρές. Η διαπιστωθείσα έλλειψη χώρων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σύνολο 
των τριών Π.Ε. καλύπτεται από τις αντίστοιχες δοµές της Π.Ε. 3, και τις προτεινόµενες 
αντίστοιχες δοµές στην Π.Ε. 4. Απαραίτητη είναι και η εξεύρεση νέων χώρων πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, η οποία λόγω έλλειψης διαθέσιµων χώρων αναγκαστικά αναµένεται να γίνει 
επίσης στην Π.Ε. 4. Το πολιτιστικό κέντρο της Π.Ε. 3 και ο χώρος του ιστορικού 
Κινηµατοθεάτρου «Άστρον» στην Π.Ε.1 καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες. Αντίθετα 
παρατηρείται µεγάλη έλλειψη σε χώρους αθλητισµού, η οποία όµως προβλέπεται να 
καλυφθεί µε το κλειστό γυµναστήριο της Π.Ε. 1 και µε την δηµιουργία αθλητικού πυρήνα 
τύπου Β’ στην Π.Ε. 6, που θα εξυπηρετεί το σύνολο της ∆.Ε. Μενεµένης. 
 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Η Π.Ε. 4 («Βόσπορος») είχε αρχικά χαρακτηριστεί στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχή 
Ε.Μ.Ο. Σταδιακά µετατράπηκε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου σε περιοχή µε χρήσεις Γενικής 
Κατοικίας και Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης. Αυτό, σε συνδυασµό µε τον κορεσµό στις Π.Ε. 
1,2,3, είχε ως αποτέλεσµα τον τριπλασιασµό του προγραµµατικού πληθυσµιακού µεγέθους 
του ΓΠΣ 1995. Υπολογίζεται ότι η «καθαρή» περιοχή κατοικίας, αν εξαιρέσουµε τους 
κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους, καλύπτει  160 στρεµ., µε εκτιµώµενο πληθυσµό 
6.275 κατ. Για το λόγο αυτό, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι η συγκεκριµένη πολεοδοµική 
ενότητα είναι η µόνη που µπορεί να καλύψει τις διαπιστωµένες ανάγκες σε κοινωνική 
υποδοµή που καταγράφηκαν στις κορεσµένες Π.Ε. 1,2,3, προτείνεται επέκταση 170 
στρεµµάτων, νοτιοδυτικά της Π.Ε.4 στην περιοχή των Λαχανόκηπων, µε χρήσεις Γενικής 
Κατοικίας. 
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Ειδικότερα, στο νότιο τµήµα αυτής (που περικλείεται από το διοικητικό όριο, τον οδικό 
άξονα της ∆υτικής Εισόδου και τις σιδηροδροµικές γραµµές νοτίως της οδού Γιαννιτσών), 
έκτασης 50 στρέµµ., επιτρέπονται ορισµένες µόνο από τις κατηγορίες χρήσεων του άρθρου 3 
του Π.∆. 3-3-1987, καθώς λόγω εγγύτητας σε εγκαταστάσεις επικυνδυνότητας εξαιρούνται η 
κατοικία και οι χρήσεις κοινωνικής υποδοµής. Αντίθετα, το σύνολο των κατηγοριών χρήσεων 
της Γενικής Κατοικίας  προτείνεται να επιτρέπονται στο υπόλοιπο τµήµα των 120 
στρεµµάτων, µε υπολογιζόµενο πληθυσµιακό µέγεθος 855 κατ. Ο Μ.Σ.∆. για το σύνολο της 
Π.Ε. 4 διαµορφώνεται σε 1,66 (επέκταση: 0,8 και  υφιστάµενο τµήµα: 2,1).   

Στην Π.Ε. 4 προβλέπεται ως κυρίαρχη χρήση η Γενική Κατοικία ενώ σε µικρό αριθµό 
Ο.Τ. παραµένουν οι χρήσεις Τοπικού Κέντρου. Η πρόταση καταλήγει στην επιλογή της 
Γενικής Κατοικίας καθώς η Π.Ε. 4 βρίσκεται εντός της Ζώνης Επικινδυνότητας II από 
Β.Α.Μ.Ε. (Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης) που δεν επιτρέπουν την θεσµοθέτηση 
Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης (βάσει των προδιαγραφών της αντίστοιχης µελέτης του Ε.Μ.Π. 
«Βιοµηχανική Επικινδυνότητα & Πολεοδοµικές – Χωροταξικές Παρεµβάσεις»).  

Όσον αφορά την κοινωνική υποδοµή, σύµφωνα µε τον συνολικό πληθυσµό που 
υπολογίστηκε παραπάνω, παρατηρούνται ελλείψεις σε χώρους αθλητισµού, εκπαίδευσης, 
πρόνοιας και πολιτισµού. Η µελέτη αναθεώρησης διατηρεί όλους τους θεσµοθετηµένους 
ελεύθερους χώρους πρασίνου και τους χώρους κοινωφελών υποδοµών. Επιπλέον, πέραν 
των υποδοµών εκπαίδευσης και πρόνοιας που θα χωροθετηθούν σε Ο.Τ. της υφιστάµενης 
Π.Ε., προτείνεται και η  εξασφάλιση αντίστοιχων χώρων κοινωνικής υποδοµής στην περιοχή 
της επέκτασης. 
 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

Προτείνεται η ενσωµάτωση στην Π.Ε. 5 της περιοχής Ε.Μ.Ο. που βρίσκεται στο νότιο 
τµήµα της και υπολογίζεται σε 68 στρέµ. Σε αυτό το τµήµα καθορίζονται ως επιτρεπόµενες 
χρήσεις γης ορισµένες µόνο από τις κατηγορίες χρήσεων  της Γενικής Κατοικίας (εξαιρούνται 
κατοικία, ξενοδοχεία και όλες οι κοινωφελείς χρήσεις), δεδοµένου ότι η περιοχή εµπίπτει 
εντός της Ζώνης Επικινδυνότητας ΙΙ από Β.Α.Μ.Ε. (συνθήκη Seveso). Συνεπώς διατηρείται 
το προγραµµατικό πληθυσµιακό µέγεθος του Γ.Π.Σ. 1995 (4.600 κατ.). Ο Μ.Σ.∆. του τοµέα II 
προτείνεται να είναι 0,8 (δηλαδή περίπου ο ίδιος µε το Γ.Π.Σ. 1995: 0,77), ενώ και ο Μ.Σ.∆. 
του τοµέα III (πρώην περιοχή Ε.Μ.Ο.) παραµένει ώς έχει (0,6).  

Οι λοιπές αλλαγές που προτείνονται  αφορούν κυρίως σε σηµειακές αλλαγές και 
µεταθέσεις χρήσεων σύµφωνα µε τις επίκαιρες ανάγκες της Π.Ε. 5. Τέλος, παραµένει ως 
περιοχή Ε.Μ.Ο (µε Σ.∆. 0,6) το επίµηκες τµήµα στη βορειοανατολική πλευρά της Π.Ε. 5. 
 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

Η Π.Ε. 6 είχε ενταχθεί στο σχέδιο µε το Γ.Π.Σ. 1995 µε προγραµµατικό πληθυσµιακό 
µέγεθος 736 κατ. και τις εξής χρήσεις γης: α) Οικιστική: Αµιγής κατοικία 
(συµπεριλαµβανοµένων χώρων πρασίνου και εκπαίδευσης), β) Επαγγελµατική: µη 
οχλούσων επαγγελµατικών εγκαταστάσεων (Ε.Μ.Ο), γ) Αθλητισµός: γήπεδο ποδοσφαίρου.   

Η µελέτη Αναθεώρησης προτείνει την κατάργηση της περιοχής Ε.Μ.Ο και την µετατροπή 
της σε περιοχή Γενικής Κατοικίας, µε διατήρηση του Σ.∆. 0,6. Η νέα περιοχή κατοικίας 
υπολογίζεται σε 50 στρέµ., για τα οποία προκύπτει πληθυσµός 420 κατ. Ο χώρος 
αθλητισµού διατηρείται και πλέον µετατρέπεται σε αθλητικό πυρήνα τύπου Β’, επιπέδου 
εξυπηρέτησης ∆.Ε. Η µικρή έκταση που αποµένει µεταξύ του χώρου αθλητισµού και του 
ορίου του οικισµού προς βορρά προτείνεται επίσης να περιλάβει χρήσεις γενικής κατοικίας. 
Επίσης διατηρείται ως περιοχή Ε.Μ.Ο το εντός σχεδίου πόλης 1995 (αλλά εκτός ορίων Π.Ε. 
6) τµήµα της ∆.Ε. που βρίσκεται βορείως της Λαχαναγοράς σε επαφή µε αυτήν. 

Σηµειώνεται πως η Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή διατηρείται ως έχει ακριβώς για την 
ίδια περιοχή αµιγούς κατοικίας, όπως καθορίζονταν και στο ΓΠΣ 1995. Προβλέπονται επίσης 
οι αναγκαίες υποδοµές για ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς 
επίσης και για χρήσεις εκπαίδευσης και πρόνοιας. 

 
∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
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Η ∆.Ε. Μενεµένης δέχεται σηµαντική διερχόµενη κυκλοφορία µε υψηλό ποσοστό 
βαρέων οχηµάτων, ιδιαίτερα στο τµήµα της ∆υτικής Εισόδου αλλά και στην είσοδο από 
βορειοδυτικά επί της οδού Μοναστηρίου. Επιπρόσθετα, έντονος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος 
σε σηµαντικούς οδικούς άξονες οι οποίοι εξυπηρετούν ολόκληρο το ΠΣΘ (λεωφόρος 
∆ενδροποτάµου, οδοί Μοναστηρίου, Βενιζέλου, Γιαννιτσών), ενώ η παρουσία του σταθµού 
υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ), του εµπορικού κέντρου City Gate και της κεντρικής 
Λαχαναγοράς, µαζί µε τα προσκωλύµατα που δηµιουργεί η παρουσία των σιδηροδροµικών 
γραµµών, επιτείνουν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα. Η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στις 
βασικές αρτηρίες σχετίζεται άµεσα και µε την διαρκή ανάπτυξη δραστηριοτήτων του τριτογενή 
τοµέα και κεντρικών λειτουργιών (εµπόριο, υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις αστικού πληθυσµού, 
αναψυχή, ξενοδοχεία κλπ) που συγκεντρώνονται σταδιακά στην ευρύτερη περιοχή των 
Λαχανόκηπων και του δυτικού παραλιακού τµήµατος της πόλης. Οι δραστηριότητες αυτές 
εξυπηρετούν ολόκληρη την δυτική ζώνη του ΠΣΘ, µε αποτέλεσµα την έλξη µεγάλου αριθµού 
µετακινήσεων.  

Οι  προτάσεις της µελέτης Αναθεώρησης ΓΠΣ περιλαµβάνουν την αναβάθµιση 
ορισµένων τοπικών οδών σε δευτερεύοντες άξονες (π.χ. Κωνσταντινουπόλεως, Αγ. Νεκταρίου, 
Κολοκοτρώνη, Ελ. Βενιζέλου, Σοφοκλή Βενιζέλου). Επιπλέον, η µελέτη ενσωµατώνει την 
επικείµενη κατασκευή της ανισόπεδης οδικής διάβασης που εκτρέπει υπογείως την οδό Αγ. 
Παρασκευής κάτω από τον χώρο των σιδηροδροµικών γραµµών στην οδό Σ. Καραντίνου, η 
οποία αναβαθµίζεται σε συλλεκτήρια οδό. 

Για την εκτός σχεδίου πόλης περιοχή, η µελέτη συµπεριλαµβάνει τους δύο υπό µελέτη 
ανισόπεδους κόµβους της Λαχαναγοράς.  

Η έλλειψη θέσεων στάθµευσης µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την δηµιουργία υπογείων 
χώρων στάθµευσης κάτω από συγκεκριµένα Ο.Τ. µε υπέργεια χρήση κοινόχρηστης ή 
κοινωφελούς εγκατάστασης, τόσο υφιστάµενες όσο και προτεινόµενες. Σε όλες τις περιοχές 
οικιστικών επεκτάσεων αλλά και στον υφιστάµενο οικιστικό ιστό (σε περιπτώσεις ανέγερσης 
νέων κτισµάτων), κρίνεται απαραίτητη η απαρέγκλιτη εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 
350/96 (ΦΕΚ 230 Α’/17-9-96) ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητοι υπέργειοι και υπόγειοι 
χώροι στάθµευσης για την εξυπηρέτηση του πληθυσµού και την αποφυγή επανάληψης των 
προβληµατικών συνθηκών στάθµευσης που παρατηρούνται στον υφιστάµενο οικισµό.  

 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών µε κατάθεση ερωτήσεων και διευκρινιστικών  

απαντήσεων από την πλευρά των εισηγητών.   
 
 Συµπληρώνοντας την ανωτέρω εισήγηση η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κας Κιάκου Αννέτα 
αναφέρεται επεξηγηµατικά και ενηµερώνει για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ο δε κ. 
Κουσενίδης αναφέρει ότι η προτεινόµενη τροποποίηση εγκρίθηκε οµόφωνα από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 7/2012 απόφαση της.  
 
Ακολουθεί αναλυτική ενηµέρωση από τον υπεύθυνο του µελετητικού γραφείου ο οποίος συνέταξε 
την µελέτη τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου, ο οποίος απάντησε διεξοδικά και σε όλα τα 
ερωτήµατα που ετέθησαν από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Ακολούθησε η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Τεχνικού Επιµελητηρίου, του Προέδρου των 
Καταστηµαταρχών της περιοχής, ενώ η κα ∆ήµητρα Γωγάκου, εκπρόσωπος της Αυτοδιοικητικής 
Κίνησης «Οικολογία Αλληλεγγύη» κατέθεσε αναλυτικό υπόµνηµα.  
  
Ο κ. Χοϊδης Χαράλαµπος εκ µέρους της παράταξης 0.ΡΜ.Η. δηλώνει ότι θα ψηφίσουν την 
προτεινόµενη τροποποίηση του πολεοδοµικού σχεδίου και ζητά να συµπεριληφθεί η παρακάτω 
πρόταση του στην οποία να προβλέπεται: 
1. Η δηµιουργία τµήµατος στο Ο.Τ. 107 προς την πλευρά της οδού Μουτάφη για κοινωφελή χρήση 
(Γυµνάσιο – Λύκειο) προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολεοδοµικών ενοτήτων 1,2,3 
και 4, διότι η πρόταση για την δηµιουργία των κοινωφελών χώρων στους Λαχανόκηπους θα 
καθυστερήσει πολλά χρόνια και  
2. Για την περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, ο θύλακας µε τις αυθαίρετες κατοικίες, προτείνεται να 
συµπεριληφθεί εντός της ζώνης ΠΟΑ (Περιοχή Οργανωµένης Ανάπλασης) όπου περιλαµβάνεται 
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και ο Εµπορευµατικός Σταθµός, ενω παράλληλα να απαγορευθεί η νέα δόµηση και να γίνει µελέτη 
ειδικής ρύθµισης.   
 
Ο κ. Τσιριγώτης, εκ µέρους της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” δηλώνει επίσης ότι η παράταξη 
του συµφωνεί µε την ανωτέρω τροποποίηση αλλά ζητά να συµπεριληφθεί και η πρόταση του κ. 
Χοϊδη.   
Ο κ. Βούζας, εκ µέρους της παράταξης “Εργατική Αντεπίθεση” δηλώνει αντίθετος µε την 
ακολουθητέα διαδικασία.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αναλυτική εισήγηση – παρουσίαση του 
θέµατος από τον υπεύθυνο του µελετητικού γραφείου και την αρµόδια υπάλληλο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις τοποθετήσεις των Φορέων, τις ερωτήσεις, τις δοθείσες διευκρινίσεις και 
προτάσεις των µελών, την  υπ’ αριθ. 7/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                               Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς 
Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία), κατά 1 (Βούζας Ηλίας, σύµφωνα µε την τοποθέτηση του).  
 
Οι παρατάξεις Ο.ΡΜ.Η και «Λαϊκή Συσπείρωση» συµφωνούν µε την προτεινόµενη τροποποίηση 
ζητώντας συγχρόνως και την ενσωµάτωση στην απόφαση της πρότασης του κ. Χοϊδη.   
 
Α). Εγκρίνει - την Β1 Σταδίου - Πρότασης της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (σύµφωνα µε την 
προεκτεθείσα αναλυτική παρουσίαση – εισήγηση).   

 
      Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 247/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 10 - 7 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


