
 

 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  07-12-2021 
                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 132/2021       

 
ΘΕΜΑ: Παρουσίαση μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου παραλιακού μετώπου 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2021, 
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 25427/02-12-2021 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  οι εικοσιένα  (21) και απόντες δώδεκα (12). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Κεσόγλου Παύλος 

3 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 3 Κατζικάς Γεώργιος 

4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Αβραμίδης Μωυσής 

5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Καρράς Ευστράτιος 

6 Ζυγανιτίδης Απόστολος 6 Σεμερτζίδου Αγγελική 

7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

8 Γυμνόπουλος Κοσμάς 8 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

9 Φουκίδης Απόστολος 9 Μύθυμη Ελένη 

10 Αποστολίδου Μαρία 10 Νοτάκης Ιωάννης 

11 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 11 Τσομπανοπουλου Μελίσα 

12 Γρούγιος Ηλίας 12 Καρασαρλίδου Σοφία 

13 Μανωλόπουλος Βασίλης   

14 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος   

15 Παπαδήμας Αναστάσιος   

16 Καζαντζίδης Γεώργιος   

17 Σουσλόγλου Νικόλαος   

18 Κυριλλίδης Γεώργιος   

19 Ράπτου Όλγα   

20 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

21 Σμήλιος Ηλίας   

 

  

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 Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. 
 

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 



 

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης, ο οποίος ήταν απών και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία ήταν παρούσα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών την μελέτη του 

«Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης» 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 

• Α.1.  Με το  με αρ. 729438 / 18-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (δικό μας αρ.πρωτ. 
24479/5301/19-11-2021) μας διαβιβάστηκε η  ανακοίνωση της ανωτέρω διεύθυνσης της ΠΚΜ,  που αφορά 

στη δημοσιοποίηση του φακέλου της  μελέτης του «Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Παραλιακού Μετώπου 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης  
• Α.2.  Η δημόσια διαβούλευση άρχισε από τις 18-11-2021 και η διάρκεια αυτής είναι 45 ημέρες. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Β1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η μελέτη με τίτλο: «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης» συντάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του άρθρου 8 του 

Ν.4447/2016. Φορέας εκκίνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των ορίων της μητροπολιτικότητάς της (Δ.Κ. Καλοχωρίου Δήμου 

Δέλτα έως και Δ.Κ. Αγ. τριάδας Δήμου Θερμαϊκού. 
 

Βασική στόχευση είναι η ανάδειξη της μεγάλης εικόνας, που αποτυπώνει το συνολικό εγχείρημα 

σχεδιασμού των Δήμων και της Περιφέρειας ΚΜ, με στόχο την δημιουργία ενός παραλιακού μετώπου, που 

θα γίνει πόλος ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των 
πολιτών, η οποία θα περιλαμβάνει την συνεχή παράκτια ζώνη από την περιοχή της ΔΚ Καλοχωρίου έως την 
ΔΚ Αγίας Τριάδας, με προτάσεις ισόρροπα κατανεμημένης ανάπτυξης, που αναδεικνύουν την μοναδικότητα 

όσον αφορά την χωροθέτησή τους και ενισχύουν τον Μητροπολιτικό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου 

με αντίστοιχου επιπέδου προτάσεις όπως:  
- Το Μητροπολιτικό Δυτικό Πάρκο.  

- Την διερεύνηση για την δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου – Βοτανικού κήπου.  

- Την ενίσχυση των υπερτοπικών κεντρικών λειτουργιών για την ανάδειξη του Δυτικού Επιχειρηματικού 

κέντρου  

- Την δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού  

 

Ειδικότερα οι στόχοι που αναφέρονται και αφορούν το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και θα 

επιδιωχθούν μέσω της εκπόνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι:  
• Η εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψείων και η λειτουργική 

σύνδεσή της, τόσο από την μία πλευρά με τις προτεινόμενες υπερτοπικές δραστηριότητες στην οδό 26ης 
Οκτωβρίου, όσο και από την άλλη πλευρά προς Καλοχώρι, με φιλοπεριβαλλοντικές αναστρέψιμες 
παρεμβάσεις.  
 

 

Β2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ στη ΖΑΕ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Στο τμήμα της Ζώνης Άμεσης Επιρροής που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης (Δ.Ε. Μενεμένης), οι ισχύουσες θεσμοθετημένες χρήσεις γης όπως προσδιορίζονται από το 

εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 73ΑΑΠ/2016) είναι αυτές που ορίστηκαν για τις ακόλουθες ζώνες:  



 

Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Θαλασσίου Μετώπου: πρόκειται για την παράκτια περιοχή που 

εκτείνεται από το όριο του Δήμου με τον Δήμο Δέλτα έως το ρέμα του Δενδροποτάμου, για την οποία το ΓΠΣ 

προβλέπει να συνταχθεί μελέτη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 

207Α΄) ώστε να χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) της παραγράφου 1.δ 

του ιδίου άρθρου. Για τη διαμόρφωση της πρότασης να ληφθεί υπόψη η ανάγκη περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης και διαμόρφωσης του θαλασσίου μετώπου από την περιοχή Καλοχωρίου μέχρι την ΣΤ΄ 
προβλήτα, συμπεριλαμβανομένων των εκβολών του Δενδροποτάμου, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής 
προστασίας και χαρακτηρισμού της Ζώνης ως ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, εκπόνησης μελετών 
διαχείρισης, οικολογικής αναβάθμισης, τοπιακής οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης χωρίς να θίγεται η λειτουργία των νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών και 
εμπορικών εγκαταστάσεων της περιοχής.  
Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Ρεμάτων: αφορά το ρέμα Δενδροποτάμου όπου απαγορεύεται 
κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα 

υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενώ είναι δυνατόν να ισχύσουν επιπλέον περιορισμοί και 
διαχειριστικά μέτρα του άρθρου 19 του Ν.1650/1986.  

Περιοχή Ελέγχου & Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) ΓΒ: αφορά το μικρό τριγωνικό τμήμα που 

περικλείεται από τον οδικό άξονα της Δυτικής Εισόδου (προέκταση ΠΑΘΕ), το δυτικό τμήμα της οδού 26ης 
Οκτωβρίου και το διοικητικό όριο με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και το οποίο ορίζεται ως περιοχή ΠΕΠΔ ΓΒ 

(Αστικών Κεντρικών Λειτουργιών και Υποδομών).  
 

Β3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ εντός του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Εντός της Δ.Ε. Μενεμένης η περιοχή παρέμβασης καθορίζεται ως στενή παράκτια λωρίδα μεταξύ της 
γραμμής αιγιαλού και της γραμμής παραλίας (άξονας διαδρομής), ενώ στην περιοχή του Δενδροποτάμου 

ενσωματώνει την παράκτια περιοχή των εκβολών του και βορειότερα την παρόχθια ζώνη του, μέχρι τον 
οδικό άξονα της ΠΑΘΕ. 

 

Β4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ της ΔΕ Μενεμένης 

Το τμήμα της Περιοχής Παρέμβασης που εμπίπτει στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Μενεμένης (Δήμος 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης) αφορά σε εκτός σχεδίου περιοχές, για τις οποίες οι ισχύουσες θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης όπως προσδιορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 73ΑΑΠ/2016). Ειδικότερα, η παρέμβαση 

περιλαμβάνει την χάραξη παράκτιας συνδετήριας διαδρομής στη λωρίδα γης μεταξύ αιγιαλού και παραλίας 
που αποτελεί την απόληξη της Περιοχής Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Θαλασσίου Μετώπου, όπως αυτή 

ορίζεται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ, ενώ στη συνέχεια την περιοχή των εκβολών του ρέματος Δενδροποτάμου 

καθώς και την παρόχθια ζώνη του έως τον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ, που ορίζονται ως Περιοχή Ειδικής 
Προστασίας (ΠΕΠ) Ρεμάτων. Ως προς το θεσμικό πλαίσιο ισχύουν τα εξής:  
Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Θαλασσίου Μετώπου: για την παράκτια περιοχή της Δ.Ε. 

Μενεμένης το ΓΠΣ προτείνει να μελετηθεί ως περιοχή ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) δεδομένης 
της ανάγκης περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξυγίανσης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
εκβολών του Δενδροποτάμου. Ωστόσο μέχρι την θεσμοθέτηση της ΠΕΧΠ, ισχύουν οι χρήσεις των Περιοχών 
Ελέγχου & Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) ΑΒ1α, ΑΒ1β και ΑΒ2γ (μεταποίησης, χονδρεμπορίου και 
μεταφορών), που αφορούν τις εκτάσεις που βρίσκονται νότια του άξονα της εμπορικής σιδηροδρομικής 
γραμμής που διατρέχει την περιοχή, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν προηγουμένως στην ενότητα 3.1.2.2.  

 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του είδους της παρέμβασης εντός της ΠΕΠ Θαλασσίου Μετώπου, που 

αφορά μόνον σε χάραξη παράκτιας συνδετήριας διαδρομής στη λωρίδα γης μεταξύ αιγιαλού και παραλίας, 
χωρίς να επηρεάζεται ως προς την υλοποίησή της από το περιεχόμενο των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων 
της ΠΕΠ ΘΜ, καθώς δεν αποτελεί εκτατική παρέμβαση ούτε περιλαμβάνει δόμηση, δεν απαιτείται 
περαιτέρω διερεύνηση ούτε επανάληψη αναφοράς του θεσμικού του πλαισίου στην παρούσα ενότητα.  

Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Ρεμάτων: Η περιοχή παρέμβασης στο τμήμα αυτό περιλαμβάνει 
τόσο τις εκβολές του ρέματος όσο και την παρόχθια ζώνη του έως τον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με 



 

τις ρυθμίσεις της ΠΕΠ Ρεμάτων, απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και 
περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής 
ωφέλειας, ενώ είναι δυνατόν να ισχύσουν επιπλέον περιορισμοί και διαχειριστικά μέτρα του άρθρου 19 του 
Ν.1650/1986.  

 

Β5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ της ΔΕ Μενεμένης 

Η διαδρομή επί της ακτογραμμής (μεταξύ αιγιαλού και παραλίας) διατρέχει επί της ακτογραμμής την εκτός 
σχεδίου περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων των παραλιακών εκτάσεων των δύο Δ.Ε., όπου 
κυριαρχούν χρήσεις αποθήκευσης/εμπορίας πετρελαιοειδών, χημικών και συναφών εγκαταστάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων μονάδων της κατηγορίας Seveso II), και η εγκατάσταση αποθήκευσης (σιλό) με τον 
προβλήτα μεταφόρτωσης της τσιμεντοβιομηχανίας ΗΡΑΚΛΗΣ.  

Η υφιστάμενη δόμηση περιλαμβάνει μόνο την εγκατάσταση αποθήκευσης (σιλό) με τον προβλήτα 

μεταφόρτωσης της τσιμεντοβιομηχανίας ΗΡΑΚΛΗΣ.  

 

Β6. Κατευθύνσεις Υπερκείμενου Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

Σχεδιασμός χρήσεων γης και σημαντικός περιορισμός των δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης νέων 
βιομηχανικών μονάδων.  
- Δημιουργία ζωνών εναλλακτικών δραστηριοτήτων.  
- Στρατηγικός ανασχεδιασμός του θαλάσσιου μετώπου, με σκοπό την προστασία του, την αποκατάσταση 

και ανάδειξή του, την εξασφάλιση της συνέχειας και προσβασιμότητάς του, και με μέριμνα για τη μη 

διατάραξη της φυσικής ακτογραμμής.  
- Σύνδεση και ένταξη στοιχείων του φυσικού τοπίου (ακτές) σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δικτύων αστικού 

και περιαστικού πρασίνου. 

- Περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση χώρου του θαλασσίου μετώπου από το Καλοχώρι μέχρι τον 
ΣΤ΄ προβλήτα, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής προστασίας και χαρακτηρισμού της ζώνης ως ζώνης 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης – χώρου πρασίνου, εκπόνησης μελετών διαχείρισης, οικολογικής 
αναβάθμισης, πολεοδομικής ανάπλασης και τοπιακής οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης / αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρου δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 

και αναψυχής.  
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση των εκβολών του Δενδροπόταμου.  

- Διαμόρφωση ζωνών σύνδεσης του αστικού ιστού με το περιαστικό πράσινο και το θαλάσσιο μέτωπο  

- Προστασία και ανάδειξη του θαλασσίου μετώπου της Θεσσαλονίκης, το οποίο συνιστά μείζον φυσικό και 
πολιτιστικό γνώρισμα της πόλης. Στόχος η διαμόρφωση απρόσκοπτης διαδρομής (πεζών και ποδηλάτων) 
που απλώνεται κατά μήκος του θαλασσίου μετώπου, και συνδέσεις με σημαντικούς δημόσιους χώρους και 
κτίσματα, και με προσβάσεις στα αστικά και περιαστικά φυσικά στοιχεία (άλση, ρέματα κλπ).  

- Ειδική μελέτη για την ανάπλαση της υποβαθμισμένης ακτής Μενεμένης δυτικά του λιμανιού, που αποτελεί 
τη μόνη διέξοδο των δυτικών συνοικιών της πόλης προς τη θάλασσα.  

- Ανάπτυξη λειτουργιών του χώρου για την εξυπηρέτηση αναγκών ήπιας αναψυχής και την πρόσβαση των 
κατοίκων σε ασφαλή και ποιοτικό ελεύθερο παράκτιο χώρο. 

- Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, δηλαδή παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην εξάλειψη των 
πηγών υποβάθμισης και στην αποκατάσταση στοιχείων του περιβάλλοντος που είναι ιδιαίτερα 

υποβαθμισμένα. Λήψη μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του Δενδροποτάμου, τον 
έλεγχο των μακροφυκών ενώ ως προς τη δεύτερη επικεντρώνεται στην εξυγίανση των εδαφών στα οποία 

ανιχνεύεται εκτεταμένη ρύπανση καθώς και την αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών.  
- Προστασία του παράκτιου μετώπου ως πολύτιμου περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού πόρου που 

απειλείται από την ανύψωση του επιπέδου της θάλασσας και από τις πλημμύρες. 
 

Β7. Προτάσεις Ρυθμιστικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ) ή άλλων Σχεδίων στην Περιοχή Παρέμβασης 

 Εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένης (ΦΕΚ 73ΑΑΠ/2016): 



 

 - Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Θαλασσίου Μετώπου, εκτός σχεδίου: Προτείνεται να μελετηθεί ως 
Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) δεδομένης της ανάγκης περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
και διαμόρφωσης του θαλασσίου μετώπου έως τον ΣΤ’ προβλήτα του ΟΛΘ, συμπεριλαμβανομένων των 
εκβολών του Δενδροποτάμου, ως ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης.  

 - Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Ρεμάτων: Απαγορεύεται κάθε δόμηση. 

  Πρόγραμμα Terra-Med: 

 «Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό 

χρήσεων γης». Στα πλαίσια του έργου έχουν προταθεί ρυθμίσεις και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη 

διαδρομών (πεζών και ποδηλάτων) στα όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
 

 Β8. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Στην περιοχή της παρόχθιας ζώνης του Δενδροποτάμου της Δ.Ε. Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης  με την όμορη περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων του Δήμου Θεσσαλονίκης που ορίζεται ως 
Περιοχή Προστασίας Ρεμάτων προτείνεται η περιβαλλοντική και αισθητική εξυγίανση της περιοχής 
εκβολών Δενδροποτάμου από την παρόχθια ζώνη του έως την ΠΑΘΕ και τα όρια του στρατοπέδου 

Κακιούση, καθώς και την περιοχή των παλιών βυρσοδεψιών, με κατάλληλες παρεμβάσεις και διαμορφώσεις 
τοπίου, ώστε να καταστεί βιώσιμος και ασφαλής χώρος περιπάτου και στάσης, με θέα προς το Θερμαϊκό 

Κόλπο και τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις: Για την παρόχθια περιοχή του ρέματος Δενδροποτάμου και την περιοχή της 
εκβολής του:  

Σύμφωνα με την Γενική Χωρική τους Λειτουργία  

• Ελεύθεροι Χώροι Αστικού και Περιαστικού πρασίνου του Άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2018 Ελεύθεροι Χώροι - 
Αστικό Πράσινο, με επιτρεπόμενες τις ακόλουθες: 
o (5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.  
o (9) Χώροι συνάθροισης κοινού: μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους υποστηρικτικούς 
χώρους  
o (26.12.3) Πεζόδρομοι  
o (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι  
o (48.1.) Κατασκευές για:  

- α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα 

κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και 
εμποδιζόμενων ατόμων,  
- β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά 

κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,  
o (48.2.) Εγκαταστάσεις:  
- α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών 
(υπέργειων και υπόγειων).  
- β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών 
παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.  

- ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  
o (49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, 

στέγαστρα κ.λπ.)  

o (51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών  
Περιορισμοί – Ρυθμίσεις Δόμησης:  

• Απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς 
και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.  

 

 Β9. Κύριες παραθαλάσσιες διαδρομές  

 Οι παραθαλάσσιες διαδρομές αποτελούν τον κύριο άξονα της περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής και 
είναι οι εξής: 



 

 - η διαδρομή κατά μήκος του παραλιακού μετώπου των Δ.Ε. Εχεδώρου και Δ.Ε. Μενεμένης: 
 Ειδικότερα, στην ενδιάμεση ζώνη μεταξύ γραμμής παραλίας και αιγιαλού, προτείνεται η διαδρομή να 

αποτελείται από ελαφριά αναστρέψιμη πασσαλόπηκτη κατασκευή για την εξυπηρέτηση χρήσης περιπάτου 

και ποδηλάτου, δίχως την δημιουργία αναχώματος. 
 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και στα πλαίσια της ενημέρωσης 

 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΣ 

• να γνωμοδοτήσει εμπρόθεσμα και θετικά για την μελέτη του «Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Παραλιακού 

Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 84 

(παρ.2ε) του Ν. 4555/18 και των άρθρων 73 και 65  του Ν.3852/2010, αντιστοίχως, καθώς και με τις 
ειδικότερες διατάξεις του άρθρ.5 παρ.5 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 

του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α’. 

 

• Τη διαβίβαση των ως άνω γνωμοδοτήσεων στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της 
ΠΚΜ, τμήμα χωρικού σχεδιασμού, (email P.Mpillias@pkm.gov.gr) 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του 

προέδρου, τις τοποθετήσεις των μελών 
                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                 Επί των καταμετρούμενων 

Α) Αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί εμπρόθεσμα και θετικά για την μελέτη του 

«Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης», σύμφωνα 

με τις  διατάξεις του άρθρου 84 (παρ.2ε) του Ν. 4555/18 και των άρθρων 73 και 65  του Ν.3852/2010, 

αντιστοίχως, καθώς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρ.5 παρ.5 της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α’. 

 

Β) Διαβιβάζει των ως άνω γνωμοδοτήσεων στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της 
ΠΚΜ, τμήμα χωρικού σχεδιασμού, (email P.Mpillias@pkm.gov.gr) 

 

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας απέχει. 
 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2021. 

 

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

  Ο Πρόεδρος   
                                                                               Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  08 - 12 – 2021 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                   Ο Πρόεδρος 
 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 


