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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  09- 10 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 284/2017        
 

ΘΕΜΑ: «ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017) 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Οκτωβρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 20393/05-10-2017 

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

Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία και παρέστη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 

Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης υφίσταται το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό όριο της ∆.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-

Μενεµένης και έχει ενταχθεί εντός ορίου σχεδίου πόλης µε το ΓΠΣ του 1989 και χρήση ως Υπερτοπικό 

Κέντρο Επιπέδου Πόλης & Υπερτοπικό πράσινο, µε µικρό τµήµα για χρήση κατοικίας (συγκεκριµένα 

για εφαρµογή Στεγαστικού Προγράµµατος Κοινωνικής Κατοικίας), χρήση που παρέµεινε και µε την 

τροποποίηση του ΓΠΣ του 2005. 

Με απόφαση της ΚΕ∆ εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης τµήµατος εµβαδού 162 στρ. περίπου  

(από σύνολο 230 στρ.) στο ∆ήµο Αµπελοκήπων, για 49 έτη και µε σκοπό να αξιοποιηθούν σύµφωνα 

µε τις χρήσεις που προβλέπει το εγκεκριµένο ΓΠΣ.  

Με την υπ’ αριθµ. 6691/07-02-2008 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 80 ΑΑΠ/ 28-02-2008) εγκρίθηκε το 

«Τοπικό  ρυµοτοµικό σχέδιο σε εκτός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων (Ν. Θεσ/νίκης), και 

τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ιδίου ∆ήµου σε συνεχόµενη περιοχή και 

καθορισµός όρων δόµησης», του οποίου η έκταση που εµπίπτει εντός του στρατοπέδου, αφορά 

περίπου 63 στρ. για τη δηµιουργία αθλητικού κέντρου. 

Το 2015 ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης ανέθεσε την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Ανασύνταξη 

και ολοκλήρωση πολεοδοµικού σχεδίου περιοχής πρώην στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου ΓΠΣ Αµπελοκήπων» µε στόχο την περαιτέρω 

αξιοποίηση τµήµατος του παραχωρηµένου χώρου, στο κεντρικό και νότιο τµήµα της περιοχής του 

στρατοπέδου, εµβαδού 72 στρ. περίπου, εξαιρώντας την περιοχή που από το εγκεκριµένο ΓΠΣ 

προορίζεται για ανάπτυξη Στεγαστικού Προγράµµατος Κοινωνικής Κατοικίας σε συνέχεια των 

συγκροτηµάτων των εργατικών κατοικιών.  

Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της µελέτης συντάχθηκε φάκελος µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για 

την έγκριση του τοπικού ρυµοτοµικού, ακολουθώντας όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες διαβούλευσης-
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γνωµοδοτήσεων µε τις αρµόδιες ∆ασικές και Αρχαιολογικές υπηρεσίες, ενώ σύµφωνη γνώµη είχε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Ο φάκελος ο οποίος κατατέθηκε στο Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Θεσσαλονίκης, προωθήθηκε 

µετά από εισήγηση και θετική γνωµοδότηση του ως άνω Τµήµατος για την έγκριση χωροθέτησης των 

χρήσεων γης στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών, της 

οποίας η άποψη ήταν πως παρότι η πρόταση της µελέτης ακολουθεί σε γενικές γραµµές τις 

κατευθύνσεις του εγκεκριµένου ΓΠΣ, κρίνει σκόπιµη την  εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για 

την περιοχή µελέτης ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος στόχος (έγγραφο µε αρ. πρωτ. 7073/31-01-

2017 Τµήµατος Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Θεσσαλονίκης). 

Η µελέτη των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων επειδή συµπεριλαµβάνει και Πολεοδοµικό Σχέδιο Εφαρµογής 

υλοποιείται σε δύο (2) στάδια.  

Το περιεχόµενο του πρώτου σταδίου  περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη 

διάγνωση των προβληµάτων, προοπτικών και τάσεων στην ευρύτερη περιοχή για την οποία 

συντάσσεται το ΕΧΣ, τη διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων της χωρικής οργάνωσης της 

περιοχής, την τελική πρόταση που προκρίνεται από το φορέα κίνησης της διαδικασίας καθώς και 

αιτιολόγηση της επιλογής της. 

Το περιεχόµενο του δευτέρου σταδίου περιλαµβάνει την εκπόνηση του Πολεοδοµικού Σχεδίου 

Εφαρµογής µε το οποίο καθορίζονται οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές, οι κοινόχρηστοι, 

κοινωφελείς και οικοδοµήσιµοι χώροι της περιοχής µελέτης.  

Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα της  µελέτης µε 

τίτλο «Ανασύνταξη και ολοκλήρωση πολεοδοµικού σχεδίου περιοχής πρώην στρατοπέδου Μεγάλου 

Αλεξάνδρου σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου ΓΠΣ Αµπελοκήπων» Αρ. Μελ. 8/2015, µε 

τυχόν επιµέρους ανασύνταξη της εάν και εφόσον προκύψει τέτοιο ενδεχόµενο από τα δεδοµένα του 

πρώτου σταδίου.  

Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η 

οποία εκπονείται µε βάση τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006) και εγκρίνεται 

µε το ίδιο Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα εγκριθεί και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, ενώ για την περίπτωση 

που η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή υποβάλλεται και Γεωλογική Μελέτη 

Καταλληλότητας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η µελέτη συνίσταται στις εξής κατηγορίες µελετών : 

• Κατηγορία 1 (Χωροταξικές και Ρυθµιστικές Μελέτες) 

• Κατηγορία 2 (Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές Μελέτες) 

• Κατηγορία 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) 

• Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν διαθέτει εξειδικευµένους µηχανικούς µε ειδικότητες στις 

ανωτέρω κατηγορίες 1,2,20 και 27 µελετών για την άµεση εκπόνηση ΕΧΣ, σύµφωνα και µε την υπ’ 

αριθ. 4455 ∆ΤΥ/04-10-2017 βεβαίωσή της. 
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Λόγω µη ύπαρξης ειδικού τιµολογίου για την εκπόνηση των µελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, ο 

υπολογισµός των αµοιβών για την κύρια µελέτη και τη ΣΜΠΕ γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 του 

τµήµατος Α της υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ/2519/Β΄/20-07-2017) απόφαση 

Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του 

άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

Σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4Β (Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο 

απασχόλησης) η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού 

υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

• Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 

• Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20έτη: 450*τκ 

• Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  

Ο υπολογισµός της αµοιβής για τη γεωλογική µελέτη γίνεται µε το Κεφάλαιο Η΄ της ως άνω απόφασης. 

Η αναπροσαρµογή της τιµής του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2017, γίνεται σύµφωνα µε την  Εγκύκλιο 5  ∆ΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6 /14-03-

2017 και η σηµερινή τιµή του είναι Τκ = 1,203 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Υπηρεσίας καταρτίζονται πίνακες, στους οποίους αποτυπώνονται τα 

βασικά ποσοτικά στοιχεία και οι αντίστοιχες ανθρωποηµέρες ανά επιστήµονα (ανάλογα µε τα έτη 

εµπειρίας) και ανά κατηγορία µελέτης. 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 57.554,29 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24%). Το 

κόστος θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.  

Η εκτέλεση της µελέτης θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά 

κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 117 και 95 του Ν.4412/16. Οι όροι δηµοπράτησης θα καταρτιστούν από την Οικονοµική 

Επιτροπή. 

 

Μετά τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

� Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017 και την ένταξη της µελέτης «ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017),  στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017. 

� Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ 

ΣΧΕ∆ΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), προϋπολογισµού 57.554,29 € µε Φ.Π.Α, µε συνοπτικό 

διαγωνισµό, µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την 

εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 117 και 95 του Ν.4412/16. 
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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 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη – Τσοµπάνογλου Μαρία, 

Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Γρούγιος Ηλίας, 

Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 

Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλης, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη Κυριακή, Αθανασιάδης Ιωάννης, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 

Μαυρίδου Αναστασία)2 Κατά (Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας) 

 

Α) Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017 και εντάσσει την µελέτη «ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017),  στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2017. 

 

Β)Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

& ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. 

Μελ. : 100/2017), προϋπολογισµού 57.554,29 € µε Φ.Π.Α, µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε επί µέρους 

ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 117 και 95 του Ν.4412/16. 

 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 284/2017 

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

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  10 - 10 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 

 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
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