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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  10-12-2018 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 351/2018       
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 136Α της ∆.Κ. Αµπελοκήπων µε τον 
αποχαρακτηρισµό τµήµατος χώρου για ανέγερση κτιρίων Γυµνασίου – ∆ηµοτικού Σχολείου 
και χώρου πρασίνου και το χαρακτηρισµό τους ως χώρο Πλατείας – Παιδικής χαράς - 
Πεζοδρόµου». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 23704/06-12-2018 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 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Σουσλόγλου Νικόλαος 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μανωλόπουλος Βασίλης 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Λαδάς Παράσχος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  
    

 

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». . 
 
Πριν την συζήτηση του 22ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Σµήλιος Ηλίας. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 
Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Στο ∆.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου και συγκεκριµένα στο Ο.Τ. 136Α το οποίο περικλείεται από τις 
οδούς Μ. Αλεξάνδρου – Τζεκάκη – Ελ. Βενιζέλου – Ανθ. Πανταζοπούλου – ανωνύµου πεζοδρόµου και 
Φιλιππουπόλεως υφίσταται χώρος χαρακτηρισµένος για την ανέγερση κτιρίων Γυµνασίου – ∆ηµοτικού 
Σχολείου σύµφωνα µε το από 23-06-1983 Φ.Ε.Κ. 351∆/18-08-1983 ∆ιάταγµα Ρυµοτοµίας (γνωστό ως 
οικόπεδο ‘’Φιλίππου’’), ο οποίος ανήκει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου (ΚΑΕΚ 190110411013). 
Στον ανωτέρω χώρο ανεγέρθηκε µε την υπ’ αριθµ. 5627/2003 οικοδοµική άδεια το κτίριο στο οποίο σήµερα 
στεγάζονται το 3ο Λύκειο & το Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Αµπελοκήπων. Στη συνέχεια ανεγέρθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 5603/2004 οικοδοµική άδεια το κτίριο στο οποίο σήµερα στεγάζονται το 2ο & 12ο ∆ηµοτικά Σχολεία. 
Στον ίδιο χώρο βρίσκεται το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ενώ το έτος 2013 
διαµορφώθηκε ο αποµένων ανοικτός χώρος σε ελεύθερο πάρκινγκ αυτοκινήτων. Επίσης κατασκευάστηκε 
διάδροµος διέλευσης πεζών που συνδέει την οδό Μ. Αλεξάνδρου µε την οδό Ανθ. Πανταζοπούλου και 
ενοποιήθηκε η αυλή των 2ου & 12ου ∆ηµοτικών Σχολείων µε την αυλή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου µε σκοπό 
τον κοινό αυλισµό τους. Επίσης µία λωρίδα του παράλληλα µε την οδό Μ. Αλεξάνδρου χαρακτηρίστηκε ως 
χώρος πρασίνου (Φ.Ε.Κ. 506ΑΑΠ/17-11-2008). 
Μετά τη δηµιουργία της ανωτέρω κοινής αυλής ο χώρος όπισθεν του κτιρίου των 2ου & 12ου ∆ηµοτικών 
Σχολείων ο οποίος συνορεύει µε συστοιχία δένδρων, το διάδροµο διέλευσης, την οδό               Μ. 
Αλεξάνδρου και την οδό Τζεκάκη, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την παρούσα, 
δεν χρησιµοποιείται ως αύλειος χώρος των 2ου & 12ου ∆ηµοτικών Σχολείων και µπορεί να αξιοποιηθεί από το 
∆ήµο για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου (πλατεία – παιδική χαρά) του οποίου υπάρχει µεγάλη έλλειψη 
στο ∆ήµο µας. 
Σύµφωνα µε το χάρτη χρήσεων γης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αµπελοκήπων 
(Φ.Ε.Κ. 1249∆/21-11-2005) ο χώρος προορίζεται για ανέγερση Γυµνασίου και ∆ηµοτικού Σχολείου. Όµως 
σύµφωνα µε τους πίνακες κοινωνικής υποδοµής της Συνοικίας 10 (Φιλίππου) δεν υφίσταται ανάγκη για νέα 
∆ηµοτικά Σχολεία (-787 τ.µ.) ενώ για Γυµνάσια – Λύκεια απαιτούνται µόλις 3.488 τ.µ.. Επίσης υπάρχει 
µεγάλη ανάγκη για κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ). Σύµφωνα µε το τοπογραφικό 
διάγραµµα ο χαρακτηρισµένος χώρος για την ανέγερση Γυµνασίου – ∆ηµοτικού Σχολείου έχει έκταση 
15.787,60 τ.µ., πολύ περισσότερα από τα 3.488,00 τ.µ. που απαιτεί το ΓΠΣ. Έτσι πολεοδοµικά επιτρέπεται η 
µείωση του χαρακτηρισµένου χώρου εντός των επιτρεπτών ορίων. 
Σύµφωνα µε την πρόταση καταργείται µη αναγκαίος χώρος Γυµνασίου – ∆ηµοτικού εµβαδού 3.043,34 τ.µ. 
και αποµένει χαρακτηρισµένος χώρος Γυµνασίου – ∆ηµοτικού εµβαδού 12.744,56 τ.µ. (εντός των 
επιτρεπτών ορίων). Επίσης καταργείται ο χώρος πρασίνου (κοινόχρηστος) εµβαδού 368,29 τ.µ. και 
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δηµιουργούνται χώρος πλατείας (κοινόχρηστος) εµβαδού 1.417,45 τ.µ., χώρος παιδικής χαράς 1.671,18 τ.µ. 
και πεζόδροµος πλάτους τριών (3) µέτρων εµβαδού 322,70 τ.µ. µεταξύ του χώρου Γυµνασίου – ∆ηµοτικού 
και των χώρων πλατείας και παιδικής χαράς. 
Επίσης στο τοπογραφικό διάγραµµα εµφανίζεται ο υπολογισµός του καθαρού αύλειου χώρου που αποµένει 
για τα 1ο, 2ο και 12ο ∆ηµοτικά Σχολεία σε σχέση µε το υφιστάµενο µαθητικό δυναµικό και τα πολεοδοµικά 
σταθερότυπα, όπως επίσης και ο υπολογισµός της υφιστάµενης κάλυψης και δόµησης του νέου χώρου 
Γυµνασίου – ∆ηµοτικού Σχολείου σε σχέση µε την υφιστάµενη κάλυψη και δόµηση σύµφωνα µε τις υπ’ 
αριθµ. 5627/2003 και 5603/2004 οικοδοµικές άδειες. 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων µε την υπ’ αριθµ. 52/19-09-2018 οµόφωνη απόφασή της 
γνωµοδότησε θετικά για την τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου του θέµατος. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 11/04-12-2018 οµόφωνη απόφασή της εισηγήθηκε θετικά για 
την τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου του θέµατος. 
 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
Να εγκρίνει την τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 136Α της ∆.Κ. Αµπελοκήπων µε τον 
αποχαρακτηρισµό τµήµατος χώρου για ανέγερση κτιρίων Γυµνασίου – ∆ηµοτικού Σχολείου και χώρου 
πρασίνου και το χαρακτηρισµό τους ως χώρο Πλατείας – Παιδικής χαράς – Πεζοδρόµου, σύµφωνα µε το 
τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την παρούσα, ως εξής : 
1. Αποχαρακτηρισµός τµήµατος χώρου για ανέγερση Γυµνασίου – ∆ηµοτικού Σχολείου υπό στοιχεία 
Τ17.Τ18.Τ19.Τ5.Τ4.Τ3.Τ2.Τ17 εµβαδού Ε = 3.043,34 τ.µ. 
2. Αποχαρακτηρισµός χώρου πρασίνου υπό στοιχεία Τ2.Τ3.Τ4.Τ12.Τ2 εµβαδού Ε = 368,29 τ.µ. 
3. ∆ηµιουργία χώρου παιδικής χαράς υπό στοιχεία Α.Β.Τ12.Τ5.Τ20.Α εµβαδού Ε = 1.671,18 τ.µ. 
4. ∆ηµιουργία χώρου πλατείας υπό στοιχεία Α.Β.Τ22.Τ21.Α. εµβαδού Ε = 1.417,45 τ.µ. 
5. ∆ηµιουργία πεζοδρόµου πλάτους τριών (3) µέτρων υπό στοιχεία Τ17.Τ18.Τ19.Τ20.Τ21.Τ22.Τ17 
εµβαδού Ε = 322,70 τ.µ. 

 
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 23 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς Γιώργος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος ,Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης,  Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γιώργος, Αθανασιάδης Ιωάννης, 
Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή,  Καζαντζίδης Γιώργος, Λαδάς Παράσχος,  Γκαλέτσης Αθανάσιος, Μαυρίδου 
Αναστασία) 2 Λευκά (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα) 1 Κατά (Σµήλιος Ηλίας)  

 
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 136Α της ∆.Κ. Αµπελοκήπων µε τον 
αποχαρακτηρισµό τµήµατος χώρου για ανέγερση κτιρίων Γυµνασίου – ∆ηµοτικού Σχολείου και χώρου 
πρασίνου και το χαρακτηρισµό τους ως χώρο Πλατείας – Παιδικής χαράς – Πεζοδρόµου, σύµφωνα µε το 
τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την παρούσα, ως εξής : 
1.           Αποχαρακτηρισµός τµήµατος χώρου για ανέγερση Γυµνασίου – ∆ηµοτικού Σχολείου υπό στοιχεία 
Τ17.Τ18.Τ19.Τ5.Τ4.Τ3.Τ2.Τ17 εµβαδού Ε = 3.043,34 τ.µ. 
2. Αποχαρακτηρισµός χώρου πρασίνου υπό στοιχεία Τ2.Τ3.Τ4.Τ12.Τ2 εµβαδού Ε = 368,29 τ.µ. 
3. ∆ηµιουργία χώρου παιδικής χαράς υπό στοιχεία Α.Β.Τ12.Τ5.Τ20.Α εµβαδού Ε = 1.671,18 τ.µ. 
4. ∆ηµιουργία χώρου πλατείας υπό στοιχεία Α.Β.Τ22.Τ21.Α. εµβαδού Ε = 1.417,45 τ.µ. 
5. ∆ηµιουργία πεζοδρόµου πλάτους τριών (3) µέτρων υπό στοιχεία Τ17.Τ18.Τ19.Τ20.Τ21.Τ22.Τ17 
εµβαδού Ε = 322,70 τ.µ. 
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Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 351/2018. 

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

 
Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  11 - 12 - 2018 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


