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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

Ψήφισµα για την αξιοποίηση των πρώην 

στρατοπέδων  

Σήµερα στις  22-7-2013  µέρα  ∆ευτέρα  και  ώρα  14:00  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνεδρίασε 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους 

τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  άρθρων  65,  67,  69  του Ν. 3852/2010 που επιδόθηκε  

στις  16-7-2013 

Από τα 49 µέλη ήταν: Παρόντες: 41 Απόντες: 8 (Ευστ. Αβραµίδης, ∆. Αγκαθίδου, Γ. Ασπασίδης, 

Γ. Γεράκης, Κ. Γκιουλέκας, Αν. Ευθυµίου, Μ. Σταυρίδου, 

Στ. Τανιµανίδου) 
Από τους 6 Προέδρους των 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων:` 

Παρόντες: 5 Απόντες: 1 (Π. ∆ηµητρακόπουλος) 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 

ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης (αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010)  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα µε αριθµό ΕΗ∆ της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την επιστολή του κ. Αντώνη Καράγιωργα εκ µέρους της Πρωτοβουλίας 

για τα πρώην στρατόπεδα, τις προφορικές προτάσεις του Προέδρου του ∆Σ κ. Παναγιώτη 

Αβραµόπουλου και του ∆Σ κ. Ιωάννη ∆ελή 

 

και το κάλεσε ν΄ αποφασίσει. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έκρινε το θέµα επείγον,  ύστερα από διαλογική συζήτηση µε βάση τις 

διατάξεις των άρθρων 

65, 67 παρ.7, 69 του Ν. 3852/2010  

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη µε επίπεδο πρασίνου από τα χαµηλότερα στην Ευρώπη. Η αναγκαιότητα 

ύπαρξης ελεύθερων, αδόµητων κοινόχρηστων χώρων προβάλλει εποµένως ως το προδήλως 

αυτονόητο. Τα πρώην στρατόπεδα προβάλουν ως ένα γερό αποθεµατικό για την ενίσχυση των χώρων 

αστικού πρασίνου. Από την άλλη ήδη έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕ∆ δύο από αυτά το Παπακυριαζή και 

το Μ. Αλεξάνδρου. Τµήµα του Κόδρα στο Καραµπουρνάκι δεσπόζει στην πρόσφατη  λίστα των προς 

«αξιοποίηση»-πώληση ακινήτων της ΚΕ∆ Α.Ε. Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και γύρω από το 

Καρατάσου (σχέδια για Πανεπιστηµιούπολη, κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου ,έκδηλο ενδιαφέρον 

του Στρατού αν και δεν έχει ιδιοκτησιακό δικαίωµα). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται και 

διογκώνεται µια πρωτοβουλία από κατοίκους, φορείς και κινήµατα προς υπεράσπιση του δηµόσιου 

χαρακτήρα των απελευθερωµένων στρατοπέδων και που για την επίτευξη του παραπάνω 

εγχειρήµατος, υποδεικνύει ως απαραίτητες προϋποθέσεις:  

1) Την αποτροπή της µεταβίβασης µε κάθε τρόπο, των στρατοπέδων στο Ταµείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) που ήδη έχει στην κατοχή του τα καλύτερα φιλέτα 

ακινήτων, µεγάλα µετοχικά πακέτα των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου και το δίκτυο 

των υποδοµών της χώρας (αυτοκινητόδροµοι, λιµάνια, ΕΥΑΘ, ∆ΕΗ κλπ.) µε σκοπό την «αξιοποίησή» 

τους.  
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2) Την κατάργηση του νοµοθετικού πλαισίου, δηλαδή του Ν. 2745/1999 περί οικιστικής ανάπλασής 

τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου, ένα µεγάλο µέρος της έκτασής τους αποδίδεται προς 

εξυπηρέτηση οικιστικών αναγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάµεων.  

3) Το χαρακτηρισµό των πρώην στρατοπέδων και της ∆ΕΘ µε προεδρικά διατάγµατα ή άλλες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις ως κοινόχρηστων  χώρων πρασίνου.  

4)Τα εντός των στρατοπέδων αξιόλογα κτήρια να χαρακτηριστούν ως ιστορικά µνηµεία από το ΥΠΠΟ 

(ήδη έχουν υπάρξει ανάλογες αποφάσεις για µια σειρά κτήρια π.χ. του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, 

Παύλου Μελά). Αφού συντηρηθούν, να αποδοθούν για ήπιες κοινωφελείς χρήσεις.  

5)Την απόδοση της ιδιοκτησίας των πρώην στρατοπέδων (Π. Μελά, Καρατάσιου, Ζιάκα, Γκόνου, Μ. 

Αλεξάνδρου, Παπακυριαζή, Γ’ Σώµα Στρατού, Νταλίπη, Κόδρα,Φαρµάκη, Κακιούση, Αντωνίου Ζώη, 

Παπαπασχάλη) στους ∆ήµους στους οποίους ανήκουν γεωγραφικά χωρίς φυσικά, την ένταξή τους σε 

οποιοδήποτε σχέδιο «αξιοποίησής» τους. Την σύσταση δηµόσιου µητροπολιτικού φορέα, µε τη 

συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπεύθυνου για την ανάδειξη και τη διαχείριση τους  ως  

χώρων κοινόχρηστου πράσινου υπερτοπικής σηµασίας. Απαραίτητη κρίνεται η µεταφορά των 

ανάλογων κονδυλίων από µέρους της κεντρικής εξουσίας.  

 

Λευκό οι ∆Σ κ. κ. Β,. Καρακωστάνογλου, Κ. Καζαντζίδης, Λ. Κολοβού, Ν. Παπαδόπουλος, Ερ. 

Θεοτοκάτος 

∆εν ήταν παρών κατά τη ψήφιση του θέµατος ο ∆Σ κ. Θ. Πατέλης.  

Αποχώρησαν οι ∆Σ κ. κ. Π. ∆ρίτσα,  Β. Γάκης 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Θεσσαλονίκη 8-8-2013 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   

   

   

   

Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛ. ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ 
 


