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Θέμα : Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για το ΑΚ 5749 Ν. Θεσσαλονίκης, Δήμου 
            Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 

 
Σχετικό : ΦΕΚ 1020 Β΄ / 25-04-2013, σελίδα 17387, περίπτωση 72 για το ΑΚ 5749.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
Στο ΦΕΚ 1020 Β΄ / 25-04-2013 διαβάσαμε ότι μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
Α. Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, με τα 
στοιχεία :  Α / Α - 72, ΑΒΚ – ΑΚ 5749, Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, Εμβαδό Γεωτεμαχίου 451.735,50 τ.μ. Είδος Ακινήτου ΓΗ ΜΕ 
ΚΤΙΣΜΑ. 
 
Για το παραπάνω ακίνητο σας πληροφορούμε τα εξής :  
 
Το ακίνητο είναι ΑΚ, δηλαδή Ανταλλάξιμο Κτήμα, από το οποίο το μεγαλύτερο τμήμα ανήκει στο 
Δήμο μας και για το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν προκύψει σοβαρές αλλαγές τόσο 
Πολεοδομικά όσο και Ρυμοτομικά αλλά όμως και Ιδιοκτησιακά!  
Σήμερα έχει παύσει να έχει την ιδιότητα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. 
Προηγούμενη και σημερινή κατάσταση του ακινήτου ΑΚ 5749: 
Το 1986 στο ΦΕΚ 492 Δ΄ / 06-03-1986 δημοσιεύθηκε η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε 
τμήμα του Στρατοπέδου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γυμνασίου-Λυκείου και 
Γυμναστηρίου-Κολυμβητηρίου με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, για 
ανέγερση κτιρίων μόνον για το σκοπό αυτό. 
Έτσι σε ένα χώρο περίπου 27,3 στρεμμάτων δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από δεκαετίες τα 
1ο, 2ο, 5ο Γυμνάσια Αμπελοκήπων και 2ο Λύκειο αλλά και το Τ.Ε.Ε. Αμπελοκήπων. 
Δίπλα όπως φαίνεται και στο Τοπογραφικό Σχέδιο που συνοδεύει το παρόν, δημιουργήθηκε και 
λειτουργεί το Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου με την ονομασία « Αστρεινίδης» και το κλειστό 
Γυμναστήριο Ε.Α.Κ. « Μ. Αλέξανδρος» αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  
Μέσα στην έκταση των 27,3 στρεμμάτων δημιουργήθηκαν και οι απαραίτητες οδοί εξυπηρέτησης 
των χώρων αυτών. Όλα αυτά φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο με κόκκινο χρώμα. 
Επίσης στην εσώκλειστη επίκαιρη φωτογραφία φαίνονται όλη οι παραπάνω χώροι. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ : Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών 
Γραφείο : Κτηματολογίου, Δημ. Περιουσίας & Σχ. Πόλεως 

Πληροφορίες : Γεώργιος Π. Τεστεμπασίδης 
Διεύθυνση : Πατρ. Γρηγορίου  Ε’ 12, Τ.Κ. 56123  Αμπελόκηποι 
Tηλ.                      :  2313-300.986    FAX  :  2313-300.922 
E- mail                 :  topografiko@ampelokipi-menemeni .gr 

Αμπελόκηποι :   13 .05 .2013 

Αριθ. Πρωτ. :   

Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Υ.  :   
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Δίπλα στις κατασκευές αυτές υπάρχει το μεγάλο στάδιο ποδοσφαίρου και αγώνων στίβου με 
κερκίδες το γνωστό στάδιο « Κ. Καραμανλής »  των Αμπελοκήπων με το κλειστό γυμναστήριο  « 
Κελεσίδου » για προπονήσεις για αγώνες στίβου.  
Το 1989 και το 1992 στα ΦΕΚ 410 Δ΄ / 16-06-1989 και 1153 Δ΄ / 11-11-1992 δημοσιεύθηκε το 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αμπελοκήπων. 
Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής του στρατοπέδου Μ. 
Αλέξανδρος ( ΑΚ 5749 ), ως ζώνης ειδικών χρήσεων και συγκεκριμένα: 
- Υπερτοπικό κέντρο επιπέδου πόλης διοικητικής και κοινωνικής υποδομής και κοινωφελών 
εγκαταστάσεων και τμήματος για χρήση κοινωφελούς κατοικίας. 
- Δημιουργούνται σχολικά συγκροτήματα στο στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος.  Ενδεικτική 
επιφάνεια περί τα 20 στρέμματα πλησίον της οδού Βενιζέλου. 
- Δημιουργία χώρων αθλητισμού ( μικρά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϋ ) στους χώρους 
πρασίνου και εκπαίδευσης. 
- Δημιουργία Πνευματικού Κέντρου στο στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος. 
- Επικάλυψη του Δενδροποτάμου σ΄ όλο το μήκος του από τη διασταύρωση με τη 
Μοναστηρίου ( ΧΘ1-216) και προς τα πάνω μέχρι ( ΧΘ 573 ) στην πρώην κοινότητα Ευκαρπίας. 
- Κάλυψη με κλειστό αγωγό του τμήματος της τάφρου Ηλιούπολης μέχρι το σημείο εκβολής 
στο Δενδροπόταμο. 
 
Ο Δενδροπόταμος και τμήμα της τάφρου Ηλιούπολης ήταν εκείνα τα χρόνια ποτάμια που 
διέσχιζαν το ΑΚ 5749. Ο Δενδροπόταμος χώριζε το ΑΚ 5749 στα δύο στρατόπεδα, Μ. 
Αλέξανδρος του πρώην Δήμου Αμπελοκήπων τμήμα του οποίου εξακολουθεί και σήμερα σε 
λειτουργία και το στρατόπεδο Παπακυριαζής του πρώην Δήμου Ευόσμου το οποίο ομοίως είναι 
σε λειτουργία.   
Το δε τμήμα της τάφρου Ηλιούπολης ήταν ποτάμι που διέσχιζε το ΑΚ 5749 μεταξύ των πρώην 
Δήμων Αμπελοκήπων και Σταυρουπόλεως. 
Σήμερα σ΄ αυτά κατασκευάσθηκε κλειστός υπόγειος αγωγός και στην επικάλυψή τους οι οδοί 
βαρειάς κυκλοφορίας Λεωφόρος Δενδροποτάμου αφ΄ ενός και Οδός 28ης Οκτωβρίου αφ΄ ετέρου, 
αμφότερες τμήματα του βασικού οδικού δικτύου 5 Δήμων. 
Η δημιουργία των χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. με ακριβείς χωροθετήσεις γίνονται στο 
επίπεδο της Πολεοδομικής μελέτης. 
Στο σχέδιο Χρήσης Γης με αρίθμηση Π-1.3.2 που δημοσιεύεται και στο ΦΕΚ 1153 Δ΄ / 11-11- 
1992 φαίνονται όλες οι παραπάνω προτάσεις χρήσης γης από τις οποίες οι περισσότερες σήμερα 
έχουν εφαρμοσθεί και λειτουργούν. 
Το 2003 το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4242 / 16-07-2003 Πράξη 
Χαρακτηρισμού, χαρακτήρισε δύο εκτάσεις εντός του ΑΚ 5749 συνολικής επιφάνειας εμβαδού 
3675 τ.μ. ως Δάση καλυπτόμενα από Χαλέπιο Πεύκη σε ποσοστό 100 %.  
Στο ΦΕΚ 1249 Δ΄ / 21-11-2005 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
( ΓΠΣ ), δήμου Αμπελοκήπων.  
Οι παραπάνω χρήσεις γης  για το στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος παραμένουν αμετάβλητες. 
Στο ΦΕΚ 80 ΑΑΠ΄ / 28-02-2008 δημοσιεύθηκε η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα 
με το οποίο καθορίζεται χώρος για την ανέγερση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, 
ανοικτών γηπέδων  Μπάσκετ- Βόλεϋ -  Χάντμπωλ – Τένις – Πλατείας και τη μετατροπή τμήματος 
του χώρου του Δημοτικού Σταδίου « Κωνσταντίνος Καραμανλής »  σε χώρο πρασίνου.  
Εκτός από το κλειστό κολυμβητήριο όλοι οι άλλοι χώροι δημιουργήθηκαν και λειτουργούν. Για το 
κλειστό κολυμβητήριο υπάρχει ήδη μελέτη κατασκευής του που έπεται μελλοντικά. 
Το ΑΚ 5749 είναι ιδιοκτησία της πρώην Κ.Ε.Δ. ( Κτηματική Εταιρία Δημοσίου ) και προκειμένου να 
εφαρμοσθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τον πρώην Δήμο Αμπελοκήπων ( Καλλικρατικός 
Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης )  ζητήθηκε κατάλληλα από την ΚΕΔ η παραχώρηση τμήματος 
του ΑΚ 5749.  
Επειδή όλο το τμήμα του ΑΚ 5749 που υπάγεται στο Δήμο Αμπελοκήπων το χρησιμοποιούσε ο 
Ελληνικός Στρατός ( Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος ) έγιναν μεγάλες προσπάθειες απομάκρυνσής 
του από διάφορους Δημάρχους των Αμπελοκήπων εδώ και δεκαετίες.  
Ο σημερινός Δήμαρχος σε συνεργασία με τον Ελληνικό Στρατό κατάφερε την απομάκρυνση από 
το χώρο τμήματος του στρατοπέδου και έτσι η ΚΕΔ κατάλληλα και σύμφωνα με το νόμο, ενέκρινε 
και προχώρησε στην « Παραχώρηση της χρήσης τμήματος του ΑΚ 5749 δημοσίου ανταλλάξιμου 
ακινήτου, αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης » στο Δήμο Αμπελοκήπων 
τμήματος εμβαδού 161.529,93 τ.μ.  
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Σύμφωνα με το Παραχωρητήριο  ( Φ. 31.3207 / 22-08-2008 ) το οποίο ο Δήμος απεδέχθει με την 
450 / 2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων, προχώρησε σε « Πολεοδομική 
μελέτη επέκτασης – σχέδιο γενικής διάταξης και χωρικής ανάπτυξης στρατοπέδου Μ. Αλέξανδρος 
» η οποία βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο. 
Στο τοπογραφικό σχέδιο που συνοδεύει το παρόν φαίνονται με κίτρινο χρώμα τα 161.529,93 τ.μ 
που παραχωρήθηκαν για χρήση στο Δήμο για τα επόμενα 49 χρόνια. 
Τμήμα του στρατοπέδου εξακολουθεί να υπάρχει και χρησιμοποιείται από στρατιωτικές μονάδες. 
Η επιφάνεια αυτού του χώρου είναι εμβαδού 62.462,64 τ.μ. Και ο χώρος αυτός υπάγεται μέσα στη 
ρύθμιση του Γ.Π.Σ. και σημειώνεται στο σχέδιο με πράσινο χρώμα.  
Επιφάνεια εμβαδού 6.105,53 τ.μ. λειτουργεί σαν χώρος Πάρκινγκ και σημειώνεται στο σχέδιο με 
χρώμα καφέ.  
Προσέτι μέσα στο χώρο του στρατοπέδου υπάρχει και λειτουργεί από δεκαετίες ο Ιερός Ναός 
Αναστάσεως του Κυρίου σε χώρο με τον ναό περίπου 3 στρεμμάτων. 
Ήδη από την παραχώρηση λειτουργεί  ανθοκομική έκθεση με εκθέματα του δήμου αλλά και 
ιδιωτών. 
Επίσης λειτουργούν περιστασιακά διάφορα Λούνα Παρκ και Τσίρκο και  άλλες εκδηλώσεις. 
Τα υπάρχοντα κτίρια  είναι δύο πρώην θάλαμοι οπλιτών και το μικρό κτίριο που χρησιμο-
ποιούνταν για διοικητήριο. Αυτά χρήζουν επισκευής και θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για τη 
στέγαση του συνεργείου υδραυλικών, αποθηκευτικοί χώροι και Αρχείο για την Πολεοδομία - 
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης που δημιουργείται βάσει του Καλλικρατικού Νόμου στο 
νεοσύστατο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
Ο χώρος όλος είναι περιφραγμένος και υπάρχουν φύλακες σε μόνιμη βάση με ώρες λειτουργίας 
του χώρου σαν πάρκο. 
 
Σημειώνεται ότι και στο τμήμα του ΑΚ 5749, εκτάσεως περίπου 160 στρεμμάτων που χωρίζεται με 
τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου  από το υπόλοιπο και ανήκει διοικητικά στον πρώην Δήμο Ευόσμου 
( νυν Καλλικρατικός Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ) υπάρχει ενεργό στρατόπεδο  « το στρατόπεδο 
Παπακυριαζή». 
Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι για το ΑΚ 5749 υπάρχουν ήδη καθορισμένες χρήσεις γης 
και μάλιστα στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι ήδη δομημένο με σχολεία, γήπεδα ανοικτά και 
κλειστά με κερκίδες και γυμναστήρια, έναν ιερό ναό και δασικές εκτάσεις.  
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Αμπελοκήπων ήδη έχει σε τμήμα του εφαρμοσθεί και το 
υπόλοιπο βρίσκεται σε εξέλιξη  και ολοκληρώνεται στο πλήρες η εφαρμογή του. 
 
Παρακαλούμε, να αποχαρακτηρισθεί το ΑΚ 5749 από την ιδιότητα της ιδιωτικής περιουσίας του 
Δημοσίου που πιθανολογεί εμπορική εκμετάλλευση, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει με 
την σημερινή κατάσταση του ακινήτου. 
 
 
 
   
   
 
                                              Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
 
 
 
 Λάζαρος  Κυρίζογλου 
                       

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ :  

 
01.Χρ.Αρχείο(2) 
02.Τμήμα Μελετών-Κατασκευών και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
03.Γρ.Κτηματολογίου,Δημ.Περιουσίας & Σχ. Πόλεως    


