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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  22-10-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :276/2018       
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ένταξη έργων ΕΣΠΑ µε απόφαση  
χρηµατοδότησης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 20407/18-10-2018 
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 τέσσερις(24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Μαυρίδου Αναστασία 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αβραµίδης Μωυσής 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Μανωλόπουλος Βασίλης 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος 17  
18 Κατζικάς Γεώργιος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
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». . 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. 
Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι:  
 
1. Με την υπ’ αρ. 370/2017 απόφαση ∆Σ αποφασίστηκε η συµµετοχή,  στην 073.6e 
Ανοιχτή Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4919/5-10-2017) της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί ως δυνητικούς δικαιούχους τους ∆ήµους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειµένου 
να ενταχθούν στο Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ!ΟΝΙΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 
«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», της  πράξης 
µε τίτλο  «Αναβάθµιση πράσινου περιοχής εργατικών κατοικιών ∆αβάκη - Παπαφλέσσα - 
Γευγελή και Ν. Πλαστήρα» µε Κωδικό ΟΠΣ 5023740 
 
Η Αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση – αναβάθµιση των εργατικών κατοικιών ∆αβάκη – 
Παπαφλέσσα – Γευγελή και Ν. Πλαστήρα προβλέπει: 
• Την αισθητική αναβάθµιση της περιοχής µε την βελτίωση του πρασίνου και των φυτεύσεων 
γενικότερα (θάµνοι, δέντρα, φυσικός χλοοτάπητας). 
• Την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών µε την αύξηση των ηµι-διαπερατών ή πλήρως 
διαπερατών επιφανειών κατά τρόπο που θα βελτιωθούν οι ικανότητες ανάπτυξης βλάστησης, 
απορρόφησης των υδάτων και θα µειωθεί (µε την χρήση φυσικών υλικών) η απορρόφηση 
θερµότητας. 
• Τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των ατόµων µε αναπηρία µέσω της κατάλληλης 
διαµόρφωσης των πεζοδροµίων για την ασφαλή και πλήρη προσβασιµότητα των ΑµΕΑ στην 
περιοχή παρέµβασης (έργου). 
• Την οργάνωση των θέσεων στάθµευσης και τη διευκόλυνση της κίνησης των αυτοκινήτων, 
• Την εγκατάσταση του απαραίτητου αστικού εξοπλισµού. 
• Την διαµόρφωση µονοπατιών/πεζοπορικών διαδροµών µε νέες δαπεδοστρώσεις εντός της 
περιοχής αναβάθµισης. 
• Την εγκατάσταση φωτισµού χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
• Tην διαµόρφωση θέσεων ξεκούρασης µε την τοποθέτηση νέων καθιστικών. 
Εντάχθηκε µε την υπάρ.Α.Π.: 3106./13.06.2018 απόφαση .Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας  
 
2. Με την υπ’ αρ. 372/2017 απόφαση ∆Σ αποφασίστηκε η συµµετοχή υποβολής πρότασης 
συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 4920/05.10.2017 πρόσκληση ( κωδικός πρόσκλησης 0 746ε ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «Αναβάθµιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέµβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης» µε το έργο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΟ∆ΩΝ ».. µε Κωδικό ΟΠΣ 5028175 
Το έργο αφορά στη δηµιουργία αστικού πάρκου στο Ο.Τ.97Α 6.500µ2 το οποίο βρίσκεται στην 
συνοικία Βοσπόρου εντός της Πολεοδοµικής Ενότητας 4 (Π.Ε.4) και µε χρήση γης πρασίνου 
σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης 
και στα πλαίσια της γενικότερης πολεοδοµικής αναβάθµισης της περιοχής. 
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Tο Ο.Τ97Α βρίσκεται εκτός της αναπτυγµένης οικιστικά περιοχής της δηµοτικής ενότητας 
Μενεµένης µε ασυνέχεια του αστικού ιστού λόγω των σιδηροδροµικών γραµµών, είναι πολύ 
κοντά σε βασικούς οδικούς άξονες της δυτικής εισόδου της πόλης και οι υφιστάµενες χρήσεις, 
λόγω ακριβώς της διέλευσης των παραπάνω οδικών αξόνων είναι κυρίως εµπορικές, 
αποθηκευτικές µε λίγες κατοικίες και µε απουσία χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού. 
Από την αξιολόγηση τόσο της υφιστάµενης κατάστασης όσο και των προβλεπόµενων 
γενικότερων επεµβάσεων αναβάθµισης της περιοχής προέκυψαν οι εξής στόχοι 
σχεδιασµού: 
• Σχεδιασµός χώρου ανοιχτού προς την κοινότητα ώστε να επιτρέπει αλλά και να προσελκύει 
την ανάπτυξη τόσο οργανωµένων όσο και απρόβλεπτων χρήσεων. 
• Προσβασιµότητα και χρήση από όλες τις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες και από όλες τις ηλικίες  
• ∆υνατότητα χρήσης των χώρων και για συµπληρωµατική εκπαίδευση από τα γύρω σχολεία 
όλων των βαθµίδων 
• ∆ηµιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης 
• Βιοκλιµατική προσέγγιση στο σχεδιασµό για βελτίωση του µικροκλίµατος µε τη δηµιουργία 
συνθηκών θερµικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης. 
• Αισθητική αναβάθµιση 
Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκαν τα εξής: 
• ∆ηµιουργία χώρου µικρού αµφιθεάτρου που να έχει τη δυνατότητα παράλληλων διαφορετικών 
χρήσεων. 
• ∆ηµιουργία πάρκου σκύλων ώστε να ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόµενη ανάγκη 
οργανωµένων χώρων αναψυχής για σκύλους και να αποτραπεί η αυθαίρετη χρήση άλλων 
χώρων µη συµβατών. 
• ∆ηµιουργία χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε ποδηλατοδρόµιο και χώρο ανάπαυσης. 
• ∆ηµιουργία αρωµατικών και καλλωπιστικών κήπων για ποιοτική αναβάθµιση πρασίνου, 
χαλάρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
• ∆ηµιουργία κήπων βροχής για βιολογική κατακράτηση ρύπων και φυσική αποστράγγιση. 
• ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης για επισκέπτες και ΑΜΕΑ. 
• Εισαγωγή υδάτινου στοιχείου για ψυχαγωγία αλλά και βελτίωση του µικροκλίµατος µέσω της 
εξάτµισης. 
• ∆ηµιουργία χώρων µε καθιστικά, τραπέζια σκάκι για δραστηριότητες και τραπέζι πινγκ-πόνγκ. 

Εντάχθηκε µε την υπάρ..Α.Π.: 3591/04.07.2018.. απόφαση  Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 
3. Με την υπ’ αρ. 371/2017 απόφαση ∆Σ αποφασίστηκε η συµµετοχή στο. για την υποβολή 

πρότασης προκειµένου να ενταχθεί στο Ε.Π. ««Κεντρική Μακεδονία»», στον Άξονα 
Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 
των πόρων», µε τίτλο «∆ηµιουργία πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή 
παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης» , η πράξη µε τίτλο «Πράσινες αυλές σχολείων: 1ο Γυµνάσιο 
Μενεµένης» µε Κωδικό ΟΠΣ 5023740 

Προβλέπεται η ανάπλαση του αύλειου χώρου του 1ου Γυµνασίου Μενεµένης, το οποίο 
βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Ν. Κουντουριώτη και Οµήρου στη ∆.Κ. Μενεµένης. Η 
παρέµβαση αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός χώρου αισθητικά και λειτουργικά 
αναβαθµισµένου, φιλικού προς τους µαθητές – χρήστες του προαυλείου, µε στόχο να δώσει τη 
δυνατότητα της πραγµατικής ξεκούρασης και ανάπαυσης των µαθητών κατά τη διάρκεια του 
διαλείµµατος σε ένα ευχάριστο, φυσικό (κατά το δυνατόν) περιβάλλοντα χώρο. Η "πράσινη" 
αυλή σχεδιάστηκε και θα αναπλαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται: 
1. Η µέγιστη δυνατή κάλυψη του αύλειου χώρου µε πράσινο και κατ' επέκταση η σηµαντική 
ποσοστιαία αύξηση του πρασίνου 
2. Η αντικατάσταση των θερµών υλικών κάλυψης των επιφανειών µε ψυχρά υλικά φιλικά προς 
το περιβάλλον 
3. Η επίτευξη τοπικά των βέλτιστων µικροκλιµατικών συνθηκών 
4. Η αισθητική αναβάθµιση του περιβάλλοντα χώρου 
5. Η άµεση επαφή των µαθητών µε το πράσινο 
6. Η δυνατότητα σχεδιασµού και εκπόνησης δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
διαχείρισης πρασίνου στη σχολική κοινότητα 
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7. Η δηµιουργία νέων δυνατοτήτων για καλύτερη αξιοποίηση του αύλειου χώρου. 
Εντάχθηκε µε την υπάρ.. 4101 απόφαση . Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Για το παραπάνω έργο έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη για τη δηµοπράτησή του από το 
ΠΕΠΚΜ µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5712./18.10.2018 έγγραφό τους. 
 
Οι  πράξεις  συγχρηµατοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). 
 
Μετά τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

i) Την τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2018 µε ένταξη των έργων: 

ii) «Αναβάθµιση πράσινου περιοχής εργατικών κατοικιών ∆αβάκη - Παπαφλέσσα - 
Γευγελή και Ν. Πλαστήρα» µε αριθµό µελέτης 113/2017 και Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ00810070, 
προϋπολογισµού 2.182.226,86 µε τον Φ.Π.Α. 

iii) «∆ηµιουργία χώρου πρασίνου µεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ 97Α»  
µε αριθµό µελέτης 114/2017 και Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ0081008113, προϋπολογισµού 499.956,90. € 
µε τον Φ.Π.Α.   

iv) «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε αριθµό µελέτης 
115/2017 και 2018ΕΠ00810092, προϋπολογισµού 322.400,00 € µε τον Φ.Π.Α. 
 
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 19 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος 
Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς 
Ευστράτιος, Κατζικάς Γιώργος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος ,Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γιώργος) 3 Αποχή 
(Κυριλλίδης Γιώργος, Αθανασιάδης Ιωάννης Γκαλέτσης Αθανάσιος) 2 Κατά (Νοτάκης Ιωάννης, 
Σµήλιος Ηλίας). 
 
Α) Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2018 µε ένταξη των έργων: 
 
Β)«Αναβάθµιση πράσινου περιοχής εργατικών κατοικιών ∆αβάκη - Παπαφλέσσα - 
Γευγελή και Ν. Πλαστήρα» µε αριθµό µελέτης 113/2017 και Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ00810070, 
προϋπολογισµού 2.182.226,86 µε τον Φ.Π.Α. 
 
Γ)«∆ηµιουργία χώρου πρασίνου µεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ 97Α»  µε 
αριθµό µελέτης 114/2017 και Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ0081008113, προϋπολογισµού 499.956,90. € µε 
τον Φ.Π.Α.   
 
∆)«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε αριθµό µελέτης 
115/2017 και 2018ΕΠ00810092, προϋπολογισµού 322.400,00 € µε τον Φ.Π.Α. 
 
 Ε)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 276/ 2018 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
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  Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  23 - 10 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


