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ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΕΘΑ). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. “2”/2014,  αναθορικά με ηην παραχώρηζη ηου  

ζηρδου “ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” ζηον ομώνυμο δήμο 

Δευηέρα, 8 Σεπηεμβρίου  2014 

1. Οινθιεξώζεθαλ πξόζθαηα νη δηαδηθαζίεο παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 
ζηξαηνπέδνπ “ΠΑΥΛΟΥ ΜΔΛΑ” ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηνλ δήκν Παύινπ Μειά θαη ζηελ Ιεξά 
Μεηξόπνιε Νεαπόιεσο & Σηαπξνππόιεσο , κε αλάινγε ζπκθσλία θαη ιήςε ζρεηηθήο  
Απόθαζεο  από ηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ Τακείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΓΔ/ΤΔΘΑ). 

2. Η  ελ ιόγσ ζπκθσλία, ζπληειεζζείζα ζην πιαίζην ηεο ελ γέλεη πξνζθνξάο ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν, αιιά θαη ηεο πθηζηάκελεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 
ΥΠΔΘΑ πεξί νξζνινγηζηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ζηελ βάζε ηεο αξρήο 
ησλ ππέξ ΤΔΘΑ αληαπνδνηηθώλ σθειεκάησλ, ζεσξείηαη πξσηνπνξηαθή ζηνλ  επξύηεξν ηνκέα 
ηεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο  ηεο αθίλεηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο, έρεη κεγάιε ζπκβνιηθή 
ζεκαζία θαη είλαη άθξσο επσθειήο,  ηόζν γηα ηνλ  Σηξαηό θαη ηα ζηειέρε ηνπ,  όζν θαη 
επξύηεξα ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ ηεο πόιεσο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ  

3. Τν ζηξδν «ΠΑΥΛΟΥ ΜΔΛΑ», ζπλνιηθήο εθηάζεσο 344 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, 
ηδηνθηεζίαο ηνπ Τακείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΤΔΘΑ), επξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ πνιενδνκηθνύ 
ηζηνύ ηεο Θεζζαινλίθεο.  

4. Η επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ζηξαηνπέδνπ, απνηειεί ηκήκα αξρηθήο ηδηνθηεζίαο 
Τνπξθηθώλ ζηξαηώλσλ ππξνβνιηθνύ, ε νπνία πεξηήιζε ζηνλ Οζσκαληθό ζηξαηό ην 1890. Τν 
1912, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο, εγθαηαζηάζεθε ζην ζηξαηόπεδν ν 
Διιεληθόο Σηξαηόο, ελώ ην 1929, βάζεη ηνπ Ν. 4407/29 (ηδξπηηθόο λόκνο ΤΔΘΑ),  πεξηήιζε 
ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Τακείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

5. Τν  2003 κε βάζε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ Σπκβνπιίνπ Νενηέξσλ Μλεκείσλ 
θαη ηελ επαθόινπζε απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, νιόθιεξν ην παιαηόηεξν ηκήκα 
ηνπ ζηξδνπ ραξαθηεξίζζεθε σο ηζηνξηθόο ηόπνο, ελώ κλεκεία ραξαθηεξίζηεθαλ ηα θειύθε 
ησλ δύν θηηξίσλ ζηξαησληζκνύ θαζώο θαη ην Οζσκαληθό ηέκελνο  

6. Τν ελ ιόγσ ζηξαηόπεδν παξέκελε θελόλ από ηα αξρέο ηεο 10εηίαο ηνπ 2000, ελώ από 
ηα κέζα ηεο ηδίαο 10εηίαο απεηέιεζε  κείδνλ ζέκα ζπδεηήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ 
ηνπ ΥΠΔΘΑ  θαη ησλ αξρώλ ηεο  Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν 
παξαρώξεζήο ηνπ ζηνλ δήκν ηόηε Σηαπξνππόιεσο θαη λπλ δήκν Παύινπ Μειά, κε ζθνπό ηελ 
θάιπςε θνηλσθειώλ αλαγθώλ, κέζσ ηεο ξηδηθήο αλάπιαζήο ηνπ θαη δεκηνπξγίαο ελόο 
επξύηεξνπ  κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ. 

7. Τνλ Απξίιην ηνπ 2011, θαηόπηλ πνιύκελσλ επαθώλ κεηαμύ ηνπ δεκάξρνπ Παύινπ 
Μειά θαη ηεο ηόηε πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο Ηγεζίαο,  επήιζε ζπκθσλία γηα ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ ζηξδνπ ζηνλ νκώλπκν δήκν, πξνο ρξήζε γηα 30 ρξόληα, ππό 
ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο θαη  πξνϋπνζέζεηο, εζηηαδόκελεο ζηα παξαθάησ δύν  βαζηθά ζεκεία : 

 Παξαρώξεζε, σο αληάιιαγκα, ζην ΤΔΘΑ, δεκνηηθήο έθηαζεο 30 ηνπιάρηζηνλ 
ζηξεκκάησλ ζηελ επξύηεξε θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, θαηάιιειε θαηά ηελ ρσξνηαμηθή, 
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πνιενδνκηθή, δαζηθή θαη ινηπή λνκνζεζία , γηα ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηώλ ππέξ ησλ ζηειερώλ 
ηνπ ζηξαηνύ. 

 Σπκθσλία, γηα αληαπνδνηηθή δηαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΤΔΘΑ ζε 
νπνηαδήπνηε εκπνξηθή – νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ ηπρόλ ήζειε αλαπηπρζεί από ηνλ 
δήκν Παύινπ Μειά ζηελ παξαρσξνύκελε έθηαζε ηνπ ζηξδνπ.  

 

8. Η ελ ιόγσ ζπκθσλία επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο  Απόθαζεο από ηελ 
ηόηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΤΔΘΑ (20 Απξηιίνπ 2011), πιελ όκσο δελ ηέζεθε ζε εθαξκνγή,  
έλεθα ηεο κε ηεξήζεσο από πιεπξάο δήκνπ ησλ βαζηθώλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ είραλ 
ηεζεί ζηε πξναλαθεξζείζα Απόθαζε , παξακέλνληαο ζε αδξάλεηα  κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 
2012.  

 

9. Από ηηο αξρέο ηνπ 2013, μεθίλεζε, κε πξσηνβνπιία ηνπ δήκνπ θαζώο θαη ηεο Ιεξάο 
Μεηξνπόιεσο Νεαπόιεσο & Σηαπξνππόιεσο, λένο θύθινο επαθώλ ηνπ δήκνπ κε ηνλ αξκόδην 
Φνξέα ηνπ ΥΠΔΘΑ (ΤΔΘΑ) θαη ην Γεληθό Δπηηειείν Σηξαηνύ, ν νπνίνο είρε σο απνηέιεζκα, 
κέζα από κία θαινπξναίξεηε πνιύκελε ζπλεξγαζία,  ηελ ζύλαςε κηαο νινθιεξσκέλεο 
ζπκθσλίαο, κεηαμύ ησλ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Σηξαηνύ (ΓΔΣ), ΤΔΘΑ, Ιεξάο Μεηξνπόιεσο θαη 
Γήκνπ Παύινπ Μειά, κε επηζηέγαζκα ηελ ππνγξαθή Κνηλνύ Σπκθώλνπ / Πξαθηηθνύ, θαηά ηελ 
ηειεπηαίαλ ζπλεδξία ηεο 30εο Ινπιίνπ 2013, πνπ έιαβε ρώξα ζηελ έδξα ηνπ Γ’ Σώκαηνο 
Σηξαηνύ, ζηελ Θεζζαινλίθε.  

 

10. Η ελ ιόγσ ζπκθσλία έγηλε θαη επηζήκσο απνδεθηή κε αλάινγε Απόθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνύ Οξγάλνπ (Γεκνηηθό Σπκβνύιην) ηνπ Γήκνπ Παύινπ Μειά,  ελώ 
πξνζθάησο (Αύγνπζηνο 2014) επηθπξώζεθε θαη από ηελ αληίζηνηρε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ 
ΤΔΘΑ (ΓΔ/ΤΔΘΑ), κε ιήςε ζρεηηθήο  Απόθαζεο θαη έθδνζε αληηζηνίρνπ Πξαθηηθνύ, ζην 
νπνίν πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ  γίλεηαη ε 
ζπγθεθξηκέλε πξάμε παξαρώξεζεο. 

 

ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ & ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ 

11. Τα βαζηθά ζεκεία ηεο επηηεπρζείζεο ζπκθσλίαο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή 
Απόθαζε  ηεο ΓΔ/ΤΔΘΑ θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηά από ακθνηέξνπο είλαη ηα παξαθάησ: 

α.   Παξαρώξεζε  θαηά ρξήζε ζηνλ Γήκν Παύινπ Μειά, έθηαζεο εθ ηνπ ζηξδνπ 
επηθαλείαο 284 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, γηα 49 ρξόληα, κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

(1)     Ο δήκνο Π. Μειά κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο 
επηβαιιόκελεο από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ελέξγεηεο, νύησο ώζηε λα πνιενδνκεζεί ππέξ 
ΤΔΘΑ  έθηαζε εθ ηνπ ζηξδνπ 53 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα 
αμηνπνηεζεί, σο νηθηζηηθή πεξηνρή, επ’ σθειεία ησλ ζηειερώλ ηνπ Σηξαηνύ  θαη ησλ 
νηθνγελεηώλ ηνπο.  

(2)  Ο δήκνο Π. Μειά ζα αλαπηύμεη ζηελ παξαρσξνύκελε έθηαζε θνηλσληθέο, 
πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο, πξνο όθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε ηηο απνιύησο 
αλαγθαίεο θαη λόκηκεο ππνδνκέο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη νη θαηά ην δπλαηόλ επηόηεξεο. 
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(3)       Τα ππάξρνληα θηίξηα πνπ έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηέα, ζα ζπληεξεζνύλ 
θαη ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ κε επζύλε ηνπ δήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο 
ππεξεζίεο αξραηνηήησλ θαη ηα αληίζηνηρα Υπνπξγεία. 

(4)       Τέινο ζπκκεηνρή ηνπ ΤΔΘΑ θαη ζπλεθκεηάιιεπζε κε ηνλ δήκν Παύινπ 
Μειά,  ζε θάζε είδνπο εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, πνπ ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό (master plan) 
ηνπ δήκνπ πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί ζην παξαρσξνύκελν ηκήκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ, όπσο 
ελδεηθηηθά ππόγεηνο ζηαζκόο απηνθηλήησλ, ζπλεδξηαθό θέληξν, ρώξνη εζηίαζεο θ.ι.π., ζην 
πιαίζην πάληα  κηαο ακνηβαίαο επσθεινύο ζπκθσλίαο. 

β. Οκνίσο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο,  παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε ζηελ 
Ιεξά Μεηξόπνιε Νεαπόιεσο & Σηαπξνππόιεσο ν πθηζηάκελνο εληόο ηνπ ζηξδνπ Ιεξόο Ναόο 
ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, κε ηνλ πεξηβάιινληα απηόλ ρώξν, εθηάζεσο 8 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.  

 

12. Εν κατακλείδι, το ΣΕΘΑ, λαμβάνοντας σπόυη όλο ην ηζηνξηθό ηνπ ζέκαηνο, από ηηο 
αξρέο ηεο 10εηίαο ηνπ 2000, πνπ ελέθπςε ην ζέκα ηεο παξαρώξεζεο ζηνλ δήκν Π. Μειά, έσο 
θαη πξόζθαηα : 

 Θεφρεί όηη ε επηηεπρζείζα ζπκθσλία είλαη απνιύησο επηηπρήο θαη ζπκθέξνπζα, 
θαη’ αξράο γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν ππό ηελ επξύηεξε έλλνηα, δεδομένοσ όηι με ηην εν λόγφ 

παρατώρηζη δημιοσργείηαι ένας πνεύμονας πραζίνοσ, άθληζης, πολιηιζμού και 

αναυστής, ζηο πλαίζιο ηης ζτεδιαζόμενης ανάπλαζης ηοσ παρατφρούμενοσ τώροσ και 

ηης δημιοσργίας ηοσ μηηροπολιηικού πάρκοσ, επηπιένλ όκσο θαη γηα ηελ Σηξαηησηηθή 
Υπεξεζία, θαζόζνλ   ζε βάζνο ρξόλνπ ζα ζπλεηζθέξεη πνιιαπιώο ζηα ζηειέρε   ηνπ 
Σηξαηνύ, ηόζν ησλ ελ ελεξγεία όζν θαη ησλ ελ απνζηξαηεία, όρη κόλνλ από ηελ 
πξνζδνθώκελε αύμεζε ησλ εζόδσλ ηνπ ΤΔΘΑ (κε ηελ δπλάκεη ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 
νηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζνύλ  ζηελ 
πεξηνρή  ηνπ παξαρσξνύκελνπ ηκήκαηνο) κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη, αιιά θαη από ηελ ελ γέλεη  
αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο ησλ 53 ζηξεκκάησλ, ε νπνία πνιενδνκεκέλε, ζρεδηάδεηαη λα 
απνδνζεί σο έλαο “Πξόηππνο Οηθηζκόο” ζηα ζηειέρε ηνπ Σηξαηνύ . 

 Έτει την άπουη όηη απηή θαζ’ εαπηή ε ζπκθσλία,  έρεη εθηόο ησλ άιισλ θαη 
κεγίζηε Σπκβνιηθή ζεκαζία,  θαζ’ όζνλ ζεκαηνδνηεί ηελ ζπλεξγαζία βαζηθώλ ζεζκώλ ηεο 
Διιεληθήο Πνιηηείαο ( Σηξαηόο – Δθθιεζία – Τνπηθή Απηνδηνίθεζε),  ζηελ αμηνπνίεζε θαηά 
ηνλ πιένλ βέιηηζην ηξόπν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ππό ηελ επξύηεξε έλλνηα, επ’ 
σθειεία πξσηίζησο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

 Φρονεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε Σπκθσλία, είλαη  εκβιεκαηηθή θαη άμηα επηζήκαλζεο 
ζε επξύηεξν πιαίζην, δεδνκέλνπ όηη πξνζδίδεη ηζρπξό πιενλέθηεκα ζηελ πθηζηάκελε 
ζηξαηεγηθή ηνπ ΥΠΔΘΑ,   πεξί δπλαηόηεηαο απηόλνκεο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
ηνπ, κέζσ ηεο ζπγθξόηεζεο ηνπ Δληαίνπ Τακείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΕΤΕΘΑ), σο ελόο ηθαλνύ 
θαη επέιηθηνπ Φνξέα ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηνλ ηνκέα ηεο νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο θαη 
αμηνπνίεζεο ηεο κεγάιεο αθηλήηνπ (ζρνιάδνπζαο) πεξηνπζίαο ηνπ. 

13. Η όιε ζπκθσλία ζα  επηθαηξνπνηεζεί κε αλάινγε πξνγξακκαηηθή Σύκβαζε πνπ ζα 
ζπζηαζεί κεηαμύ ΤΕΘΑ θαη δήκνπ Παύινπ Μειά ζην ακέζσο πξνζερέο ρξνληθό δηάζηεκα. 


