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Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2018 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

 

Θέµα: Εξειδίκευση χρήσεων γης σε περιοχές αµιγούς κατοικίας της περ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. της

23.2.1987 (166∆).

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 03η Σεπτεµβρίου 2018 ηµέρα της εβδο-

µάδας ∆ευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Τριλόφου, µετά από την αριθµ. 29902/29-08-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατε-

ρίνης που επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10

(Φ.Ε.Κ. 87/ τεύχος  Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-

σης Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µε-

λών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   Λιόλιου  Αικατερίνη

2.   Αµπατζή ∆έσποινα

3.   Σαµαράς Γεώργιος

4.   Αγραφιώτης Γεώργιος

5.   Φυσέκης Γρηγόριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών

(σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης). 

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και  εισηγούµενη το  2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµ-

βουλίου τα εξής:

Σύµφωνα µε  το  άρθρο  83, παρ.  2 εδάφια  β,  γ,  δ,  στ,  ζ,  ια,  και  ιδ του  Ν.  3852/2010  το  συµβούλιο  της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  εκφράζει  γνώµες  και  διατυπώνει  προτάσεις,  είτε  µε  δική  του  πρωτοβουλία  είτε

κατόπιν  παραποµπής  από  τα  αρµόδια  όργανα  του  ∆ήµου  σχετικά  µε  θέµατα  αξιοποίησης  ακινήτων,

πολεοδοµικής ανάπτυξης και ανάπλασης, συντήρησης οδών πλατειών, πάρκων κ.λ.π., εκτέλεση νέων έργων

και συντήρησης παλαιότερων, τη µέριµνα για την υγεία την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

και  την  εξέταση  γενικών  ή  ειδικών  προβληµάτων  που  αφορούν  τους  κατοίκους  και  την  περιφέρεια  της

∆ηµοτικής Κοινότητας.



  Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 6-8-2018 εισήγηση του ∆ηµάρχου Θέρµης σύµφωνα µε την οποία µε το

άρθρο  2  του  π.δ.  της  23.2.1987  (166  ∆),  στις  περιοχές  που  έχουν  καθοριστεί  ως  περιοχές  «αµιγούς

κατοικίας» επιτρέπονται οι χρήσεις γης:

«3.  Εµπορικά  καταστήµατα  που  εξυπηρετούν  τις  καθηµερινές  ανάγκες  των  κατοίκων  της  περιοχής

(παντοπωλείο, φαρµακείο, χαρτοπωλείο κ.λπ.).».

Η  παραπάνω  διάταξη  αναφέρει  ενδεικτικά  παραδείγµατα,  και  όχι  περιοριστικά,  των  εµπορικών  καταστη-

µάτων που επιτρέπεται να λειτουργούν σε αστικές περιοχές αµιγούς κατοικίας.

 Με έγγραφά της η αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εξειδικεύσει τα εµπορικά καταστήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που επιτρέπονται στις περιοχές 

αµιγούς κατοικίας ως εξής:

Αριθµός πρωτοκόλλου και θέµα
εγγράφου

Εξειδίκευση χρήσεων γης «αµιγούς κατοικίας»
του άρθρου 2 του π.δ. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 ∆)

2781/21.1.2005  έγγραφο  µε  θέµα
«Καταστήµατα  καθηµερινών
αναγκών στην αµιγή κατοικία»

και
36706/24.7.2012 έγγραφο  µε  θέµα
«Επιτρεπόµενες  χρήσεις  γης  στην
αµιγή κατοικία»

- παντοπωλείο
- φαρµακείο
- βιβλιοχαρτοπωλείο/χαρτοπωλείο
- κρεοπωλείο
- κατάστηµα ψιλικών
- πρατήριο γάλακτος, γαλακτοπωλείο
- πρατήριο  άρτου  &  ειδών  ζαχαροπλαστικής  (χωρίς

παρασκευαστήριο και χωρίς χρήση τραπεζοκαθισµάτων)
∆εν  επιτρέπονται:  υπεραγορές,  πολυκαταστήµατα  και  εµπορικά

κέντρα
51860/7.10.2013 έγγραφο  µε  θέµα
«Σχετικά µε επιτρεπόµενες χρήσεις
γης  σε  περιοχές  αµιγούς  κατοικίας
(κλινικές µικρών ζώων)»

∆εν επιτρέπονται: κλινικές µικρών ζώων

50666/23.11.2015 έγγραφο µε θέµα
«Σχετικά  µε  τα  Καταστήµατα
Υγειονοµικού  Ενδιαφέροντος
(ΚΥΕ)  και  τις  αρµοδιότητες  των
πρωτοβάθµιων  ΟΤΑ για  τις  άδειες
ΚΥΕ  στις  περιοχές  αµιγούς
κατοικίας»

Επιτρέπονται καταστήµατα  που  εξυπηρετούν  στοιχειώδεις
καταναλωτικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και όχι εν γένει
ανάγκες που δεν είναι απολύτως απαραίτητες για τη διαβίωσή τους
∆εν επιτρέπονται:
- καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  που  διαθέτουν

παρασκευαστήριο και τραπεζοκαθίσµατα
- καφενεία
- πιτσαρίες

Ωστόσο και στα παραπάνω έγγραφα οι παρατιθέµενες κατηγορίες καταστηµάτων είναι ενδεικτικές, και όχι

περιοριστικές, αφού αναφέρονται µετά τη λέξη «όπως».

Το πρόβληµα δηµιουργείται στις περιπτώσεις που η αιτούµενη χρήση γης δεν περιλαµβάνεται στις 

αναφερόµενες στο π.δ. και στα έγγραφα του Υπουργείου κατηγορίες, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα 

εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης, οικισµού Βασιλικών και ∆ήµου 

Μίκρας, σε σχέση µε το περιεχόµενο της αµιγούς κατοικίας αναφέρουν (χωρίς να εξειδικεύουν), αντίστοιχα:

α. ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης (ΥΑ 66266/29.11.2013, ΦΕΚ 451 ΑΑΠ): «6. Τον καθορισµό 

περιοχών αµιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23.2.87 π.δ/τος (∆’ 

166/1987) όπως ισχύει, για το σύνολο των οικισµών ...».

β. ΓΠΣ οικισµού Βασιλικών της κοινότητας Βασιλικών (ΥΑ 95263/6290/29.10.1991, ΦΕΚ 863 ∆):

«Τον καθορισµό περιοχών αµιγούς κατοικίας στο µεγαλύτερο µέρος του οικισµού µε 

επιτρεπόµενες σ’ αυτές χρήσεις όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του από 23.2.1987 Πρ. ∆/τος 

(∆’ 166)».



γ.ΓΠΣ οικισµών ∆ήµου Μίκρας (ΥΑ 24517/18.6.2003, ΦΕΚ 137 ∆): «Τον καθορισµό περιοχών αµι-

γούς και  γενικής  κατοικίας,  όπως προσδιορίζονται  από  τα άρθρα  2 και  3 αντίστοιχα  του  από

23.2.1987 Π. ∆/τος (∆’ 166)».

Τον Οκτώβριο του 2007, η τότε ΚΕ∆ΚΕ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΕΕΤΑΑ, 

εξέδωσε τον «Οδηγό Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος», ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα 

συναφή µε το εξεταζόµενο θέµα:

α. Από τις επιτρεπόµενες χρήσεις στις περιοχές αµιγούς κατοικίας του άρθρου 2 του π.δ. της 

23.2.1987, µπορεί να τεθεί ζήτηµα ως προς την έννοια των καταστηµάτων που εξυπηρετούν τις 

«καθηµερινές ανάγκες» των κατοίκων της περιοχής, επειδή η ενδεικτική αναφορά της διάταξης 

σε 3 κατηγορίες καταστηµάτων (παντοπωλείο, φαρµακείο και χαρτοπωλείο) δεν καλύπτει όλα 

τα καταστήµατα που τις εξυπηρετούν.

β. Η έννοια της «καθηµερινής ανάγκης» είναι µια αόριστη νοµική έννοια, η εξειδίκευση της 

οποίας επαφίεται στη διοίκηση, η οποία αποκτά έτσι µια µορφή διακριτικής ευχέρειας, όχι όµως

µε την έννοια της επιλογής ανάµεσα από περισσότερες εξίσου νόµιµες λύσεις. Η κρίση λοιπόν 

περί του αν ένα κατάστηµα εξυπηρετεί ή όχι τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων, ανήκει στο

∆ήµο (ΥΠΕΣ∆∆Α 4644/29.3.1996).

γ. Είναι δυνατή η µε κανονιστική απόφαση ρύθµιση του ζητήµατος, οπότε, κατά τον προέλεγχο θα

ερευνάται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή η συµφωνία του υπό 

ίδρυση καταστήµατος µε την κανονιστική απόφαση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως «καθηµερινής ανάγκης», ένα κατάστηµα το οποίο επιτρέπεται µόνο σε 

άλλου είδους χρήσεις (π.χ. εστιατόριο, το οποίο επιτρέπεται στην περιοχή της γενικής κατοικίας

και όχι της αµιγούς).

Λαµβάνοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκαν µε 

τα άρθρα 84 και 86 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α),

β. τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 (α2) και (στ) του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α),

γ. τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι (γ) περ. 8 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α),

δ. το άρθρο 2 του π.δ. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 ∆), και

ε. το γεγονός ότι πρέπει να εξειδικευτούν οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης του άρθρου 2 του π.δ. της 

23.3.1987 (ΦΕΚ 166 ∆), προκειµένου να µην υπάρχει υποκειµενική κρίση κατά τη διαδικασία 

αδειοδότησης των εµπορικών καταστηµάτων,

ο  ∆ήµαρχος  εισηγείται  στις  περιοχές  των  εγκεκριµένων  Γενικών  Πολεοδοµικών  Σχεδίων  ∆ηµοτικής

Ενότητας Θέρµης (ΥΑ 66266/29.11.2013, ΦΕΚ 451 ΑΑΠ), οικισµού Βασιλικών της κοινότητας Βασιλικών

(ΥΑ 95263/6290/29.10.1991, ΦΕΚ 863 ∆) και οικισµών του ∆ήµου Μίκρας (ΥΑ 24517/18.6.2003, ΦΕΚ 137

∆) που χαρακτηρίζονται ως περιοχές µε χρήση «αµιγή κατοικία» του άρθρου 2 του π.δ. της 23.2.1987 (ΦΕΚ

166 ∆), να επιτρέπεται η λειτουργία όλων των εµπορικών καταστηµάτων εµβαδού µέχρι 100 τ.µ., πλην:

α. των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που διαθέτουν παρασκευαστήριο και 

τραπεζοκαθίσµατα, και

β. των υπεραγορών, των πολυκαταστηµάτων και των εµπορικών κέντρων.

Ύστερα από τα παραπάνω η  Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να γνωµοδοτήσει σχετικά 

Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του ∆ηµάρχου και :

α. τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα

84 και 86 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α),



β. τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 (α2) και (στ) του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α),

γ. τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι (γ) περ. 8 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α),

δ. το άρθρο 2 του π.δ. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 ∆), και 

ε. το γεγονός ότι πρέπει να εξειδικευτούν οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης του άρθρου 2 του π.δ. της 23.3.1987

(ΦΕΚ 166 δ) προκειµένου να µην υπάρχει υποκειµενική κρίση κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των εµπο-

ρικών καταστηµάτων.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στις περιοχές του εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας, Κοινότητας

Τριλόφου (ΥΑ 24517/18.6.2003, ΦΕΚ 137 ∆) που χαρακτηρίζονται ως περιοχές µε χρήση “αµιγή κατοικία”

του  άρθρου  2  του  π.δ.  της  23.2.1987 (ΦΕΚ  166  ∆),  να  επιτρέπεται  η  λειτουργία  όλων  των  εµπορικών

καταστηµάτων εµβαδού µέχρι 100 τ.µ. , πλην:

α.   των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που διαθέτουν  παρασκευαστήριο

       και τραπεζοκαθίσµατα, και

β.   των υπεραγορών, των πολυκαταστηµάτων και των εµπορικών κέντρων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 15/03-09-2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος                  Τα µέλη   

            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


