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Αριθ. Απόφασης:  8/2021                                            

 

Θέμα: 1. Γνωμοδότηση για τις κατευθύνσεις σύνταξης της πρότασης και πολεοδομικής 
οργάνωσης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ, πρώην ΤΧΣ) μετά την κατάθεση 
απόψεων των αρμοδίων τοπικών, περιφερειακών ή κεντρικών υπηρεσιών, πολιτών καθώς και 
κάθε άλλων φορέων ή περιβαλλοντικών οργανώσεων του Δήμου. – 2. Παραλαβή και έγκριση 
της Α’ Φάσης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΧΣ) 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018 ’’ 

 
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 20η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 11:00 μετά από την 26512/16-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν. 3852/10), συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με την 
παρ.  5  του άρ. 67 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την παράγραφο 1  του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  
παρόντες ήταν: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 
 3) Κεσόγλου Παύλος 4) Ζυγανιτίδης Απόστολος 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος  6) Καΐκατζάνη – 
Χαραλαμπίδου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος) 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Απόντες:  1) Κωνσταντίνου Κυριάκος  2)Σουσλόγλου Νικόλαος 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι : 

 
1. Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σε εφαρμογή του Π.Δ. 90/2018 (ΦΕΚ 162Α’), 

ανακοίνωσε την εκκίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) στο 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 
241Α’), και προσκάλεσε τις αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές ή κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού, Υποδομών και 
Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών, πολίτες καθώς και κάθε άλλο φορέα ή περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή του εκπονούμενου ΤΧΣ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, να υποβάλλουν στο 
Δήμο υπάρχοντα σχετικά προγράμματα των φορέων τους ή άλλες απόψεις τους εντός δύο (2) μηνών. 

Στο κάλεσμα του Δήμου, το οποίο ακολούθησε τις διαδικασίες δημοσίευσης, ανταποκρίθηκαν 
εγγράφως : 

 

 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 143174/16-12-2019 έγγραφό του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σημειώνει την 
παραλαβή του Β2 Σταδίου της οικείας μελέτης Αναθεώρησης ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, και επικεντρώνεται 
στην περιοχή των Λαχανόκηπων η οποία με την ως άνω μελέτη προτείνεται να ενταχθεί στο σχέδιο 
πόλης, και εφάπτεται του διοικητικού ορίου των δύο Δήμων. Επισημαίνει την στόχευση και τους 
λόγους της ένταξης στο σχέδιο πόλης και στη συνέχεια αναφέρει αναλυτικά τις προτεινόμενες χρήσεις 
γης και τις λοιπές παρεμβάσεις/ρυθμίσεις στην περιοχή Λαχανοκήπων, στην εναρμόνιση με τις 



προβλεπόμενες χρήσεις του ισχύοντος ΓΠΣ Μενεμένης στα σημεία επαφής, καθώς και την 
αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στον πολεοδομικό σχεδιασμό (των δύο Δήμων) της 
μεταφορικής/συγκοινωνιακής διασύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τα δίκτυα μεταφορών και τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η αστική 
περιοχή. Τέλος, επισημαίνει την αναγκαιότητα ειδικής μέριμνας στις προτάσεις διευθέτησης των 
αρρύθμιστων περιοχών εκατέρωθεν του κοινού διοικητικού ορίου των δύο Δήμων (εναρμόνιση 
σχεδιασμού), λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τόσο το διοικητικό όριο όσο και τις προβλέψεις του 
σχεδιασμού, διατυπώνοντας την διαθεσιμότητα ενημέρωσης και γόνιμης συνεργασίας για όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την παρούσα μελέτη ΤΠΣ και αφορούν παρεμβάσεις επί του κοινού 
διοικητικού ορίου των δύο Δήμων. 

 

 884 ΠΑΒΕΤ 

Με το υπ’ αριθμ. Φ.900/54/3485/Σ.760/04-11-2019 έγγραφό της, η 884 Προκ/μένη Αποθήκη 
Βάσεως Εφοδ. Τροφίμων, που αποτελεί το εναπομείναν ενεργό στρατιωτικό τμήμα του στρατοπέδου, 
ενημερώνει σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου της για την παρακολούθηση της διαδικασίας της 
μελέτης ΤΠΣ, και ζητά την παρουσία του σε σχετικές συνεδριάσεις/παρουσιάσεις, καθώς και την 
ενημέρωσή της για την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

 ΓΕΕΘΑ 

Ομοίως, με το υπ’ αριθμ. Φ.901/846/270760/Σ.5638/04-11-2019 έγγραφό της, το Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας γνωστοποιεί ότι το ΤΠΣ δύναται να επηρεάσει το ακίνητο όπου 
στρατωνίζεται η προαναφερόμενη 884 ΠΑΒΕΤ, το οποίο ως ενεργό στρατόπεδο θεωρείται «εκτός 
συναλλαγής» και δεν επιτρέπεται η πολεοδόμησή του, σημειώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται εκτός 
Αμυντικής Περιοχής και δεν υφίστανται έργα οχύρωσης. Επιπλέον, σημειώνει ότι την παρούσα 
χρονική στιγμή οι επιπτώσεις του ΤΠΣ ως προς την στρατιωτική ασφάλεια της περιοχής δεν δύνανται 
να εκτιμηθούν καθώς δεν έχει περιέλθει ακόμη στην Στρατιωτική Υπηρεσία η πρόταση του ΤΠΣ για 
εξέταση και γνωμοδότηση επί αυτού, καταλήγοντας ότι οι σχετικές απόψεις επί του θέματος θα 
υποβληθούν εφόσον υποβληθεί η μελέτη ΤΠΣ.  

 

 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 

Με το υπ’ αριθμ. ALX-69090/29-10-2019 έγγραφό της, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ενημερώνει για 
την χωροθέτηση δύο επιβατικών σταθμών εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
στο πλαίσιο των μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου Μετρό προς την δυτική Θεσσαλονίκη, 
επισυνάπτοντας σχετικό σχέδιο/χάρτη. 

 

 ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ 
Με το υπ’ αριθμ. 59909/09-10-2019 έγγραφό της, η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ σημειώνει ότι οι θέσεις και 

απόψεις της εταιρείας σχετικά με τον χωροταξικό/πολεοδομικό σχεδιασμό των ακινήτων της που 
εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχουν καταγραφεί σε 
μια σειρά πρότερων εγγράφων που είχαν αποσταλεί τόσο στην Δήμο όσο και στο ΥΠΕΝ, τα οποία και 
επισυνάπτει, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις/απόψεις αυτές δεν έχουν διαφοροποιηθεί και ζητεί να 
ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του παρόντος ΤΠΣ. 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 52510/01-10-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση Δασών ενημερώνει ότι για την 
εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου έχει αναρτηθεί δασικός χάρτης σύμφωνα με τον οποίο ολόκληρη η 
έκταση έχει χαρακτήρα μη δασικό, ενώ για την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή βάσει νόμου δεν 
αναρτάται δασικός χάρτης, ωστόσο οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως άλση-πάρκα και 
κοινόχρηστες με δασική μορφή προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και η 
υπόδειξή τους αποτελεί αρμοδιότητα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. 

 
 



 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 649324 (7569)/24-10-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση Πολιτικής Γης 
ενημερώνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν προγράμματα της υπηρεσίας σε εξέλιξη ή σε στάδιο 
σχεδιασμού εντός των ορίων του Δήμου, και ως εκ τούτου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δεν 
υποβάλει κάποια πρόταση ούτε προβάλει κάποια αντίρρηση κατά τη διαδικασία σύνταξης της μελέτης 
ΤΠΣ. 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 13800/29-10-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα πρότασης για Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής, στο πλαίσιο των 
προτάσεων του ΤΠΣ, καθώς βάσει των στοιχείων μαθητικού δυναμικού θεωρείται αναγκαιότητα λόγω 
της απομακρυσμένης θέσης των εγγύτερων διαθέσιμων μονάδων, που βρίσκονται σε άλλους Δήμους 
(περιοχές Ευκαρπίας και Πεύκων). 

 

 ΕΥΑΘ ΑΕ 

Με το υπ’ αριθμ. 19326/ΔΣΕ 2739/14-11-2019 έγγραφό της, η ΕΥΑΘ σημειώνει ότι θα συμβάλει 
από την πλευρά της κατά την Α’ Φάση εκπόνησης της μελέτης ΤΠΣ με δεδομένα και πληροφορίες 
σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου, καθώς και 
τυχόν προγραμματιζόμενων έργων. Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 7037/ΔΣΣΕΑ 1824/01-07-2021 
παρέχει συνημμένα την σχετική χωρική πληροφορία (θέσεις δεξαμενών, αντλιοστασίων, γεωτρήσεων 
και κύριων αγωγών μεταφοράς ύδρευσης και αποχέτευσης/όμβριων υδάτων), υποδεικνύοντας 
επιπλέον ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης ΤΠΣ, πέραν της σημειακής υπόδειξης των 
εγκαταστάσεων θα πρέπει να προβλεφθεί για αυτές είτε η γενική κατηγορία χρήσης γης 
«Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας» είτε η ειδική χρήση γης «Κατασκευές σε 
δημόσιους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ», καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να 
ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησής τους. Σημειώνει επιπρόσθετα πως 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΝΟΚ (Ν.4067/2012), εντός Κοινόχρηστων Χώρων επιτρέπονται «οι 
κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών 
(υπέργειων και υπόγειων) βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση 
άδειας». 

 

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΟΘ/ΤΒΜΑΜ/659010/469953/8309/2211/10-12-2019 
έγγραφό της, η ΕΦ.Α.Π.Θ. γνωστοποιεί ότι εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης δεν 
εμπίπτουν κηρυγμένα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητάς της, σημειώνοντας ωστόσο ότι 
μεγάλο τμήμα της Δ.Ε. Αμπελοκήπων εμπίπτει εντός των ορίων της δυτικής νεκρόπολης της 
Θεσσαλονίκης, και ως εκ τούτου κατά την διαδικασία εκσκαφής στο πλαίσιο υλοποίησης έργων 
δύνανται να εντοπιστούν αρχαιότητες. 

 

 ΟΑΣΘ 
Με το υπ’ αριθμ. 8083/09-10-2019 έγγραφό του, ο ΟΑΣΘ γνωστοποιεί ότι δεν υπάρχει κάποιο 

τρέχον πρόγραμμά του με πεδίο αναφοράς τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
 

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Με το υπ’ αριθμ. 18213/Φ.702.1/18-09-2019 έγγραφό της, η Διοίκηση Π.Υ. Θεσσαλονίκης 
γνωστοποιεί τις απόψεις της για την περιοχή, ως εξής: 

 Πύκνωση του δικτύου υδροστομίων σε όλη την έκταση του Δήμου και ιδιαίτερα σε οικοδομικά 
τμήματα με δεδομένη στενότητα οδών και αδυναμία πρόσβασης μεγάλων υδροφόρων οχημάτων. 

 Σε οδούς με πολυόροφα κτίρια, να γίνουν ρυθμίσεις (διαπλατύνσεις κλπ) ώστε να δύνανται να 
προσεγγίζουν κλιμακοφόρα οχήματα πυρόσβεσης/διάσωσης όταν απαιτείται. 



 Κατά την εκτέλεση έργων ανάπλασης χώρων πρασίνου ή ανακατασκευής οδικού δικτύου, να 
λαμβάνεται μέριμνα για απρόσκοπτη διέλευση/πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων στα κτίρια που 
περικλείονται εντός του άξονα τομέα εργασιών. 

 Εξέταση επικινδυνότητας από την διενέργεια λαϊκών αγορών σε οικοδομικά τετράγωνα με 
στενούς δρόμους και μέριμνα πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. 

 Κατάλληλη επιλογή δέντρων με ισχυρό ριζικό σύστημα σε τυχόν νέες δεντροφυτεύσεις. 
 

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 52478/15-10-2019 έγγραφό του, το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας γνωστοποιεί 
τις πρότερες διαδικασίες περί στεγαστικού προγράμματος το οποίο ουδέποτε υλοποιήθηκε, σε έκταση 
ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων), 
η οποία περιλαμβάνεται στον πίνακα Αδιαθέτων-Υπολοίπων Ακινήτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ως 
επίδικη με στοιχεία ΑΚ 8020/Α και ΑΚ 12462, στην περιοχή της οδού Διός. Επιπλέον ενημερώνει ότι 
έχει ζητήσει την άσκηση αγωγής για 5 γεωτεμάχια που εμπίπτουν στο ΑΚ 8020/Α και ενός που 
εμπίπτει στο ΑΚ 12462, ενώ υπολείπονται ενέργειες για 1 γεωτεμάχιο του ΑΚ 8020/Α και 5 
γεωτεμαχίων του ΑΚ 12462, καθώς και τμήματος του ειδικού κτήματος της οδού Διός (επίσης εντός 
του ΑΚ 12462). 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/663721/70349/5901/03-12-2019 έγγραφό της, η 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει την παρουσία της έκτασης των 
Ινδικών Στρατιωτικών Κοιμητηρίων στην Δ.Ε. Μενεμένης, που έχουν χαρακτηριστεί ως «ιστορικός 
τόπος» με το ΦΕΚ 372Β’/28-03-2006), επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της προστασίας του θα πρέπει 
να τεθεί υπόψη της υπηρεσίας η πρόταση του ΤΠΣ για τον χώρο και την περιβάλλουσα ζώνη του 
(χρήσεις γης, ρυθμίσεις, επεμβάσεις κοκ). 

 

 ΠΟΛΙΤΕΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 9 ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Με την από 14-10-2019 αίτησή τους, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου με χρήση «Μέσης και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9 της Δ.Ε. Αμπελοκήπων αιτούνται την 
αλλαγή της χρήσης σε Γενική Κατοικία με το επιχείρημα ότι έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και η 
σχετική αναγκαιότητα ενώ το ακίνητο παραμένει δεσμευμένο για την χρήση εκπαίδευσης και ως εκ 
τούτου καθίσταται μη αξιοποιήσιμο. 

 

 ΠΟΛΙΤΕΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 7 (Δ.Ε. 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 
Με την από 01-11-2019 αίτησή τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτου που εμπίπτει εντός της επιμήκους 

ζώνης που εκτείνεται μεταξύ της οδού Γεννηματά και του ορίου της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ ζητούν να 
προβλεφθεί ειδικότερη πολεοδομική ρύθμιση για τη ζώνη αυτή, η οποία κατά τη εγκεκριμένη 
ρυμοτομία είναι πλήρως ρυμοτομούμενη. Σημειώνεται ότι η ζώνη αυτή κατά την τελευταία 
τροποποίηση του ΓΠΣ (2005) προβλεπόταν ως «Ζώνη Τουρισμού και Αναψυχής», ωστόσο το 
θεσμικό όριο του Δήμου βρίσκεται επί του άξονα της οδού Γεννηματά και ουσιαστικά η 
προαναφερόμενη ζώνη αποτελεί περιοχή εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης. Στην πράξη περιλαμβάνει αρκετές ιδιοκτησίες και δόμηση αυθαιρέτων κτισμάτων, καθώς 
και αρκετά αδόμητα τμήματα. 

 
Οι ανωτέρω απόψεις των φορέων και των πολιτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, να 

αναλυθούν και να μελετηθούν διεξοδικά κατά τη σύνταξη της μελέτης του ΤΠΣ του Δήμου. 
Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση της φυσιογνωμίας και την ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, καθώς και στην ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού 
και αστικού χώρου για ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου για την επόμενη 15ετία, 
παρέχοντας το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου στο 



σύνολό του και την ολοκληρωμένη ρύθμιση των χρήσεων γης, καθώς και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το ΤΠΣ θα προωθήσει τους παρακάτω στόχους:  

 Την χωρίς αποκλεισμούς εξασφάλιση, κατοικίας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής, κοινωνικών 
υπηρεσιών, επικοινωνιών και μεταφορών στους σημερινούς και τους μελλοντικούς κάτοικους του 
Δήμου. 

 Την επανεξέταση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης (σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
χρήσεων γης) για την καλύτερη προσαρμογή στην πραγματική κατάσταση, στις διαφαινόμενες τάσεις 
και στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου. 

 Τον επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση των αναγκών Δήμου σε κοινωνική υποδομή. 

 Την προστασία και ανάδειξη τόσο της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όσο και των 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος εντός του αστικού ιστού με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού και 
πολιτιστικού- δομημένου περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού. 

 Την εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων, των εγκαταστάσεων και των πόρων έναντι των 
φυσικών κινδύνων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και κάθε είδους όχλησης. 

 Τον επανασχεδιασμό της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου, στην ορθολογικοποίηση της 
έντασης των μετακινήσεων με Ι.Χ. και στην προώθηση εναλλακτικών ήπιων τρόπων μετακίνησης 

 Τον συνετό χειρισμό των ζητημάτων που αφορούν αναγκαίες αναθεωρήσεις/τροποποιήσεις 
πολεοδομικών σχεδίων προηγούμενων περιόδων που απορρέουν από νεότερα δεδομένα και 
πολιτικές καθώς και από τον υπερκείμενο σχεδιασμό. 

 
2. Ο Δήμος με τις αποφάσεις 45/09-03-2020 του Δ.Σ. και 80/18-03-2020 της Ο.Ε. προέβη στη 

διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος. 
Με το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας ο Δήμος υπέγραψε το με αρ. πρωτ. 266/ΔΤΥ77/08-01-
2021 συμφωνητικό με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εμπρόθεσμα κατέθεσε με την υπ’ 
αριθμ. 19318/ΔΤΥ4012/08-09-2021 αίτηση την Α΄ Φάση της μελέτης του θέματος, η οποία αποτελείται 
από: 

1. Α΄ Φάση Κύριας Μελέτης ΤΠΣ 
2. Α’ Φάση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΤΠΣ 
3. Προκαταρτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Α’ Φάση) ΤΠΣ 
Τα ανωτέρω αποτελούνται από ένα σύνολο τευχών και διαγραμμάτων και είναι σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές των ΤΠΣ (ΦΕΚ 1975Β’/2017). 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα υπ’ αριθμ. 20711/ΔΤΥ4336/28-09-2021 & 

20712/ΔΤΥ4337/28-09-2021 έγγραφα παρέλαβε-ενέκρινε & βεβαίωσε την περαίωση αντίστοιχα της Α’ 
Φάσης της μελέτης. 

Ο Δήμος με αφορμή την έκδοση νέων προδιαγραφών εκπόνησης ΤΠΣ με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28-07-2021 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 
3545Β’/03-08-2021) και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
Θεσσαλονίκης, απέστειλε το υπ’ αριθμ. 19988/ΔΤΥ4166/16-09-2021 έγγραφό του προς τη Γενική 
Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, ζητώντας να ενημερωθεί εάν η παρούσα 
μελέτης ΤΠΣ εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω απόφασης και αν ναι με ποια 
διαδικασία – τεχνικές προδιαγραφές θα συνεχιστεί η εκπόνηση της μελέτης. 

Το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης με το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/86193/1078/07-
12-2021 έγγραφο απάντησε ότι λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας του ΤΠΣ, η εκπόνηση της μελέτης συνεχίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι: 

 



1. Οι απόψεις των φορέων και των πολιτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, να αναλυθούν και 
να μελετηθούν διεξοδικά κατά τη σύνταξη της μελέτης του ΤΠΣ του Δήμου.   

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση της φυσιογνωμίας και την ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, καθώς και στην ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού 
και αστικού χώρου για ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου για την επόμενη 15ετία, 
παρέχοντας το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου στο 
σύνολό του και την ολοκληρωμένη ρύθμιση των χρήσεων γης, καθώς και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το ΤΠΣ θα προωθήσει τους παρακάτω στόχους:  

 Την χωρίς αποκλεισμούς εξασφάλιση, κατοικίας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής, κοινωνικών 
υπηρεσιών, επικοινωνιών και μεταφορών στους σημερινούς και τους μελλοντικούς κάτοικους του 
Δήμου. 

 Την επανεξέταση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης (σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
χρήσεων γης) για την καλύτερη προσαρμογή στην πραγματική κατάσταση, στις διαφαινόμενες τάσεις 
και στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου. 

 Τον επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση των αναγκών του Δήμου σε κοινωνική 
υποδομή. 

 Την προστασία και ανάδειξη τόσο της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όσο και 
των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος εντός του αστικού ιστού με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού 
και πολιτιστικού- δομημένου περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού. 

 Την εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων, των εγκαταστάσεων και των πόρων έναντι 
των φυσικών κινδύνων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και κάθε είδους 
όχλησης. 

 Τον επανασχεδιασμό της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου, στην ορθολογικοποίηση της 
έντασης των μετακινήσεων με Ι.Χ. και στην προώθηση εναλλακτικών ήπιων τρόπων μετακίνησης 

 Τον συνετό χειρισμό των ζητημάτων που αφορούν αναγκαίες αναθεωρήσεις/τροποποιήσεις 
πολεοδομικών σχεδίων προηγούμενων περιόδων που απορρέουν από νεότερα δεδομένα και 
πολιτικές καθώς και από τον υπερκείμενο σχεδιασμό και 

 
2. Την παραλαβή και έγκριση της Α’ Φάσης της μελέτης «Σύνταξη μελέτης Τοπικού Χωρικού 

Σχεδίου (ΤΧΣ) στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», (Αρ. Μελ. 135/18). 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 
προέδρου, τις διατάξεις του ά.73 παρ.1 Β’ εδάφιο Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το ά.79 παρ. 1δ1 
του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του ά.83 Ν.3852/2010 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                          Με ψήφους 5 Υπέρ – 1 Κατά – 1 Αποχή 
Α) Αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ και εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι οι απόψεις των φορέων και των πολιτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, να αναλυθούν 
και να μελετηθούν διεξοδικά κατά τη σύνταξη της μελέτης του ΤΠΣ του Δήμου.   

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση της φυσιογνωμίας και την ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, καθώς και στην ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού 
και αστικού χώρου για ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου για την επόμενη 15ετία, 
παρέχοντας το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου στο 
σύνολό του και την ολοκληρωμένη ρύθμιση των χρήσεων γης, καθώς και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το ΤΠΣ θα προωθήσει τους παρακάτω στόχους:  

 Την χωρίς αποκλεισμούς εξασφάλιση, κατοικίας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής, κοινωνικών 
υπηρεσιών, επικοινωνιών και μεταφορών στους σημερινούς και τους μελλοντικούς κάτοικους του 
Δήμου. 



 Την επανεξέταση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης (σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
χρήσεων γης) για την καλύτερη προσαρμογή στην πραγματική κατάσταση, στις διαφαινόμενες τάσεις 
και στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου. 

 Τον επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση των αναγκών του Δήμου σε κοινωνική 
υποδομή. 

 Την προστασία και ανάδειξη τόσο της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς όσο και 
των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος εντός του αστικού ιστού με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού 
και πολιτιστικού- δομημένου περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού. 

 Την εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων, των εγκαταστάσεων και των πόρων έναντι 
των φυσικών κινδύνων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και κάθε είδους 
όχλησης. 

 Τον επανασχεδιασμό της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου, στην ορθολογικοποίηση της 
έντασης των μετακινήσεων με Ι.Χ. και στην προώθηση εναλλακτικών ήπιων τρόπων μετακίνησης 

 Τον συνετό χειρισμό των ζητημάτων που αφορούν αναγκαίες αναθεωρήσεις/τροποποιήσεις 
πολεοδομικών σχεδίων προηγούμενων περιόδων που απορρέουν από νεότερα δεδομένα και 
πολιτικές καθώς και από τον υπερκείμενο σχεδιασμό και 

 
Β) Παραλαμβάνει και εγκρίνει την Α’ Φάση της μελέτης «Σύνταξη μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου 
(ΤΧΣ) στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», (Αρ. Μελ. 135/18). 
  
- Η κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε. 
-Η κ. Καικατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία απέχει. 
 

 Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.   
   
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2021. 
 

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:          
  
  Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη                                                                   
 
   Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  21-12-2021  
    
 
  Η  Γραμματέας                            Ο Αντιδήμαρχος  
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Μανωλόπουλος Βασίλειος 
 
 


