
 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 33/12-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ.  488 /2016     ΘΕΜΑ :  «Τακτοποίηση αυθαιρέτων 

κατασκευών που βρίσκονται στο υπ 
αριθµ. 106 οικόπεδο του Ο.Τ. 10 οικισµού 
Αγίας Παρασκευής, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης και ένταξης 
αυτών στις ρυθµίσεις του Ν.4178/13 
(καφενείο – αναψυκτήριο - ΚΑΠΗ)». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 12η ∆εκεµβρίου 2016 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 42631/07-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης 

2  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Γκιζάρης Στέργιος  προσήλθε πρίν από 
τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

5  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Γκουστίλης Θεόδωρος 

6 Ζελιλίδης ∆αµιανός 6 Ιωσηφίδης Ιωάννης προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

7 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8 Καρκατζίνος Νικόλαος 8 Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Λαγός Νικόλαος 10 Μουστάκας Βασίλειος 

11 Λιάντας ∆ηµήτριος 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 12 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

13 Μπίκος Κωνσταντίνος   

14 Πονερίδης Παναγιώτης   

15 Πράτανος Απόστολος   
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16 Σαµαράς Σωκράτης   

17 Σαραφιανός Χρήστος   

18 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

19 Τσολάκης Απόστολος   

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και το 10ο θέµα συζητήθηκε 2ο. 
Το 3ο και 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
Η πρόεδρος εισηγούµενη το 8ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε το Ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/τεύχος Α/08-08-2013) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαίρετων 
κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης 
έχει περατωθεί πριν την 28-07-2011. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ανωτέρω Νόµου εξουσιοδοτηµένος Μηχανικός εισάγει στο 
πληροφοριακό σύστηµα του παρόντος όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την 
αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.  
Την αίτηση υποβάλλει : 
α) ο φερόµενος ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή 
έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Στην έννοια του φερόµενου ιδιοκτήτη περιλαµβάνονται ο 
ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής µε τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, ο εργολάβος για τις σε 
αυτόν περιερχόµενες συνεπεία εργολαβικού προσυµφώνου ιδιοκτησίες, ο µισθωτής εφόσον 
έχει το δικαίωµα έκδοσης οικοδοµικής άδειας από τη µισθωτική σύµβαση και επί νοµικών 
προσώπων ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών, 
β) ο νοµίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη. 
γ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 
3147/2003, 
δ) ο συνιδιοκτήτης … 
ε) ο νοµέας και κάτοχος του αυθαιρέτου κτίσµατος επί γηπέδου ή οικοπέδου χωρίς τίτλους 
ιδιοκτησίας, µόνο εφόσον υποβληθεί νόµιµο προσύµφωνο από το οποίο θα προκύπτει ότι ο 
ιδιοκτήτης του γηπέδου υπόσχεται να του µεταβιβάσει το τµήµα εδάφους που έχει καταλάβει 
και επί του οποίου έχει ανεγείρει αυθαίρετο κτίσµα, µετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου 
ειδικού προστίµου. Το ως άνω προσύµφωνο συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, στο 
οποίο αποτυπώνεται η αυθαίρετη κατασκευή µε το τµήµα εδάφους που έχει καταληφθεί, το 
ποσοστό του τµήµατος που αναλογεί στο συγκεκριµένο γήπεδο / οικόπεδο και περιλαµβάνει 
απόσπασµα χάρτη γης µε τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει καταληφθεί, καθώς και 
του συνολικού γηπέδου / οικοπέδου. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σύµφωνα µε την οποία και λαµβάνοντας υπόψη:   
 

α) το 25-11-2016 έγγραφο µε το οποίο η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας 
Παρασκευής αιτείται την τακτοποίηση των αυθαιρέτων χώρων του δηµοτικού κτιρίου, το 
οποίο βρίσκεται στο υπ΄αριθ.106 οικόπεδο του οικοδοµικού τετραγώνου 10 προκειµένου να 
προχωρήσουν έπειτα στις διαδικασίες µίσθωσης του χώρου και οµαλής λειτουργίας αυτού 
υπέρ της τοπικής κοινωνίας. 

β) το από 28-11-2016 έγγραφο του Αντιδήµαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Τσολάκη 
Απόστολου µε το οποίο προσκαλεί τον µηχανικό κ. Μάντζιαρη Γεώργιο, στα πλαίσια 
παλαιότερης συνεργασίας, να εξετάσει τη δυνατότητα συµβολής του, αφιλοκερδώς, στην 
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τακτοποίηση του δηµοτικού κτιρίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής µε την 
υποβολή  σχετικής δήλωσης στο Ν.4178/2013 

γ) Το µε αριθ.πρωτ.42189/02-12-2016 έγγραφο µε το οποίο ο κ. Μάντζιαρης Γεώργιος 
Αγρ.Τοπογράφος µηχανικός (ΤΕΕ 76129), αφού έλαβε υπ΄οψη του το ανωτέρω έγγραφο του 
Αντιδηµάρχου ενηµερώνει ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να υποβληθεί 
δήλωση ένταξης στο Ν.4178/2013 για το δηµοτικό κτίριο που βρίσκεται στο οικόπεδο 106 
του Ο.Τ. 10 δίχως να έχει καµία χρηµατική αξίωση από το ∆ήµο Θέρµης. 

δ) την αριθ. Γ.Γ.28204/6204/12-08-1981 Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης µε την οποία 
περιήλθε στη κυριότητα της πρώην Κοινότητας Αγίας Παρασκευής το οικόπεδο 106 του 
οικοδοµικού τετραγώνου 10 του οικισµού Αγίας Παρασκευής, η υπηρεσία εισηγείται: 

1.  Τη λήψη σχετικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την ανάθεση της 
τακτοποίησης του αυθαιρέτου δηµοτικού κτιρίου που βρίσκεται στο υπ' αρίθµ. 106 
οικόπεδο του οικοδοµικού τετραγώνου 10 του οικισµού Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου 
Θέρµης και ένταξης αυτού στις ρυθµίσεις του Ν. 4178/13, άνευ αµοιβής, στο µηχανικό 
Μάντζιαρη Γεώργιο Αγρ.Τοπογράφος µηχανικός (Α.Μ. ΤΕΕ 76129),  

2. Τη διάθεση όλων των απαραίτητων στοιχείων (ιδιοκτησίας, πληροφορίες περί χρόνου 
κατασκευής κλπ) στον ανωτέρω µηχανικό από τις συναρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, 

3. Την παροχή εξουσιοδότησης εισαγωγής των στοιχείων και δικαιολογητικών που 
αφορούν τον αυθαίρετο χώρο, στο µηχ/κό Μάντζιαρη Γεώργιο (άρθρο 11, παρ. 1β 
Ν.4178/13), 

 
Επισηµαίνεται ότι η έγκριση διαδικασίας αναθέσεων – εξουσιοδοτήσεων κ.λ.π. για την 
υπαγωγή αυθαιρέτων διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4178/2013 αυτοτελώς. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, του Ν. 
3463/2006 και του Ν. 3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την τακτοποίηση των αυθαίρετων χώρων και ένταξης αυτών στις ρυθµίσεις 
του Ν. 4178/13 δηµοτικού κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στο υπ' αριθµ. 106 οικόπεδο 
του οικοδοµικού τετραγώνου 10 του οικισµού Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Θέρµης 
και ένταξης αυτού στις ρυθµίσεις του Ν. 4178/13, άνευ αµοιβής, στο µηχανικό 
Μάντζιαρη Γεώργιο Αγρ.Τοπογράφος µηχανικός (Α.Μ. ΤΕΕ 76129),  
 

2. Εγκρίνει Τη διάθεση όλων των απαραίτητων στοιχείων (ιδιοκτησίας, πληροφορίες 
περί χρόνου κατασκευής κλπ) στον ανωτέρω µηχανικό από τις συναρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου, 
 

3. Παρέχει εξουσιοδότηση εισαγωγής των στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν 
τον αυθαίρετο χώρο, στο µηχ/κό Μάντζιαρη Γεώργιο (άρθρο 11, παρ. 1β Ν.4178/13), 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  488 /2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
           

  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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