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               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

               Της 09/03/2016 

 

Αριθμ.Απόφασης 028/2016     

Αριθ. Πρακτικού:   04/2016 

 

Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη µελέτη 

«ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ” ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΓΠΣ) 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015) 

 

 

Σήμερα 09/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, 

(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, 

μετά από την Α.Π. 3000/04-03-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 

από τα μέλη, σύμφωνα με το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:      

Παρόντες: 

1. Κόπτη Ελένη 

2. Γεννηματάς Ιωάννης 

3. Ματακίδου Μάρθα  

4. Βενετικίδης Ιωάννη 

5. Τσοντάκη Μαρίνα  

6. Τσιορβάλας Συμεών  

7. Καρμίρης Κωνσταντίνoς 

8. Μιχαηλίδου Σοφία 

9. Ταμβάκης Ιωάννης  

 Απόντες:  

 

1. Καλαϊτζίδης Σαμψών  

2. Ιακωβίδου Ελένη 

 

 

Η Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 



Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού .  

 

Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 3o   ΄Εκτακτο Θέμα   το οποίο αποφασίσθηκε ομόφωνα να συζητηθεί 

ως της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι: 

 

 
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων το έτος 2009 ξεκίνησε τις διαδικασίες πολεοδόµησης περιοχής του 

πρώην στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» η οποία παραχωρήθηκε από την Κ.Ε.∆. στο ∆ήµο για 

εφαρµογή του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ). Η µελέτη ανατέθηκε σε εξωτερικούς 

συνεργάτες µε τη συνδροµή της Υπηρεσίας και τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης σε 

εποπτικό ρόλο. Τα Α’ στάδιο της Πολεοδοµικής Μελέτης παραδόθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.  

450/2009 απόφαση του ∆.Σ. Αµπελοκήπων. Το Β’ στάδιο της µελέτης ξεκίνησε όµως 

αδρανοποιήθηκε µετά την ψήφιση του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και πλήθους νέων 

νοµοθετηµάτων και εγκυκλίων που ακολούθησαν λόγω «αρµοδιοτήτων υπηρεσιών». Οι 

αρµοδιότητες αυτές καθορίσθηκαν πρόσφατα, όµως µετά από συζητήσεις που είχαµε µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες έγινε κατανοητό ότι η µελέτη παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήµατα και 

πρέπει να ανασυνταχθεί στο σύνολό της.  

Ο ∆ήµος µε την υπ’ αριθµ. 52/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποίησε τον 

προϋπολογισµό και ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της µελέτης του θέµατος. Έπειτα µε την υπ’ αριθµ. 

27/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ενέκρινε την απ’ ευθείας ανάθεση της µελέτης στην 

εταιρεία Χωροτεχνική Α.Ε.. Στις 16-03-2015 υπογράφηκε το συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου και της 

ανωτέρω εταιρείας για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος. Το Β1 υποστάδιο της µελέτης, το 

οποίο αποτελείται από διαγράµµατα και τεχνική έκθεση τα οποία επισυνάπτονται στο παρών 

έγγραφο, παραδόθηκε εµπρόθεσµα και εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθµ. 17569/6051/17-12-2015 έγγραφο 

της ∆.Τ.Υ (επισυνάπτεται). Επίσης δεν παρουσιάστηκαν προβλήµατα τόσο από την πλευρά του 

∆ασαρχείου όσο και από την πλευρά της Αρχαιολογίας για θέµατα αρµοδιότητάς τους στην περιοχή 

(επισυνάπτονται έγγραφα). 

Σύµφωνα µε τη παράγραφο 2γ του άρθρου 83 του Ν3852/2010 (Καλλικράτης) η ∆ηµοτική 

Κοινότητα είναι αρµόδια να εκφράζει γνώµες και να διατυπώνει προτάσεις για την πολεοδοµική 

ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής. 

Μετά τα παραπάνω, 

 

Καλείται η  ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων : 
 

Να εκφράσει τη γνώµη της για τη µελέτη «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΓΠΣ) 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015) 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Παρέχει την σύμφωνη γνώμη για τη µελέτη «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ” ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (ΓΠΣ) 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015)  (Ψήφισε να αλλά µε επιφύλαξη ως προς το µέγεθος του 

ναού ο κ. Ταµβάκης Ιωάννης). 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 028/2016 

 

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

 

 

Η Πρόεδρος        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  10/03//2016       

                                                                    

Η Πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας  

                                      

 

 

Κόπτη Ελένη           


