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Από το πρακτικό της αριθµ. 21/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 56/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Καθορισµός  ειδικών  όρων  δόµησης  και  ελαχίστων  αποστάσεων  από  τα  γύρω  όρια  των  κατασκευών  –

προσθηκών, στο υπ αριθµ. 01 οικόπεδο του Ο.Τ. Γ335  Επέκτασης  ∆ήµου Θέρµης.

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  07η  ∆εκεµβρίου  2016  ηµέρα  της

εβδοµάδας  Τετάρτη  και ώρα 13:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 42156/02-12-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής

που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε

σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Καρκατζούνης Θεοφάνης

2. Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2.Ζελιλίδης ∆αµιανός

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Τιτέλης Κωνσταντίνος

5. Σαραφιανός  Χρήστος

6. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

 

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

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και  εισηγούµενος  το 3o

θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. πρωτ: 41417/28-11-2016 εισήγηση

του  Τµήµατος Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,

µε την οποία η υπηρεσία εισηγείται τον καθορισµό ειδικών όρων δόµησης και ελαχίστων αποστάσεων από

τα γύρω όρια των κατασκευών – προσθηκών, στο υπ αριθµ. 01 οικόπεδο του Ο.Τ. Γ335  Επέκτασης  ∆ήµου

Θέρµης 

Συγκεκριµένα και  λαµβάνοντας υπ’ όψιν:

α. Το υπ' αρίθµ. 6406/27-02-2008 έγγραφο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

β. Το Π.∆. έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης τµήµατος του οικισµού Θέρµης δήµου Θέρµης (Ν. 

Θεσσαλονίκης) και καθορισµός οριογραµµών ρέµµατος (ΦΕΚ 428∆/2000)

γ.  Την  υποχρέωση  έκδοσης  οικοδοµικής  άδειας  για  το  έργο  “Επεµβάσεις  Βελτίωσης  –  Προσθήκης  στο

∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του ∆ήµου Θέρµης”, σύµφωνα και µε την έγκριση λειτουργικότητας από

την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.

προτείνει  τον  καθορισµό  ειδικών  όρων  δόµησης  για  την  προσθήκη  δύο  κλιµάκων,  ενός  εκδοτηρίου

εισιτηρίων  (προκάτ)  και  µίας  χηµικής  τουαλέτας  (WC προκάτ),  στο  χώρο  του  δηµοτικού  γηπέδου

ποδοσφαίρου Θέρµης, στο οικόπεδο µε αριθµό 01 του Οικοδοµικού τετραγώνου Γ335, το οποίο βρίσκεται

µεταξύ  των  οδών  Π.  Τσαλδάρη  και  ∆.  Υψηλάντη  και  των  ποδηλατοδρόµων– πεζοδρόµων  Καραϊσκάκη

(χαλικοστρωµένος) και Γοργοποτάµου (µη διανοιγµένος).  

Με  το  ΦΕΚ  428∆/12-07-2000  (β  σχετικό),  εγκρίθηκε  η  πολεοδοµική  µελέτη  τµήµατος  του  οικισµού

Θέρµης,  µε την οποία καθορίσθηκαν το πολεοδοµικό σχέδιο, η  χρήση και οι όροι δόµησης της περιοχής

στην οποία ανήκει και το εν λόγω οικοδοµικό τετράγωνο (τοµέας ΙΙ, ΠΕ 1), ως εξής:

Ελάχιστα όρια :  Πρόσωπο: 20µ.  Εµβαδό : 800τ.µ.

Συντελεστής ∆όµησης: 0,6



Μέγιστη Κάλυψη: 40%

Μέγιστο ύψος: 8µ. + 2µ. Στέγη

Επιβάλλεται η διάσπαση όγκου όταν Εκτισµάτων > 500τ.µ.

Ωστόσο,  το  Οικοδοµικό  Τετράγωνο  Γ335,  το  οποίο  καθορίσθηκε  ως  χώρος  Αθλητικών  Εγκαταστάσεων

(ΦΕΚ 451ΑΑΠ/13-12-2013 Έγκριση Γ.Π.Σ. ∆ήµου Θέρµης), περιβάλλεται µόνο από Ρυµοτοµική Γραµµή

και δεν γίνεται µνεία ειδικών όρων δόµησης και ελαχίστων αποστάσεων από τα όρια του κοινωφελή χώρου,

µε αποτέλεσµα να απαιτείται ξεχωριστή διοικητική πράξη, βάσει του  υπ' αρίθµ. 6406/27-02-2008 έγγραφο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε,  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι:  “όταν  το  κοινωφελές  κτίριο  ανεγείρεται  σε  αυτοτελές  Ο.Τ.  το

οποίο  περιβάλλεται  από  Ρ.Γ.,  µε  χαρακτηρισµό  του  χώρου  για  την  κοινωφελή  λειτουργία  και  δεν  έχουν

καθορισθεί ειδικότεροι όροι δόµησης µε την πράξη καθορισµού του χώρου, απαιτείται καθορισµός ειδικών

όρων  δόµησης  και  ελαχίστων  αποστάσεων  του  κτιρίου  από  τα όρια  του  χώρου  µε  ξεχωριστή διοικητική

πράξη”.

Ο  ∆ήµος  Θέρµης  µε  την  υπ’ αρίθµ.  163/2015 απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  ανέθεσε  τη

µελέτη  βελτίωσης  δηµοτικών  αθλητικών  εγκαταστάσεων  ∆ήµου  Θέρµης  σε  ιδιώτη  µελετητή.  Σύµφωνα

λοιπόν µε την ολοκληρωµένη πλέον αρχιτεκτονική µελέτη, η οποία έχει λάβει υπ’ όψιν της τις υφιστάµενες

κατασκευές εντός του Ο.Τ. Γ335 και έχει εγκριθεί ως προς τη λειτουργικότητα από τη Γενική Γραµµατεία

Αθλητισµού  του  ΥΠΠΟΑ,  προέκυψαν  τα  εξής  µεγέθη,  όπως  αναγράφονται  αναλυτικά  στο  συνηµµένο

διάγραµµα δόµησης και στο πινακάκι που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑ∆ΩΝ

α/α Συνολικά Μεγέθη Επιτρεπόµενα Υφιστάµενα Προσθήκες Σύνολο Τελικά

1 Κάλυψη 4669,56 τ.µ.

(=11673,89*40%)

470,89 τ.µ. 34,07 τ.µ. 504,96 τ.µ.

2 ∆όµηση 7004,33 τ.µ.

(=11673,89*0,6)

386,29 τ.µ. 34,07 τ.µ. 420,36 τ.µ.

3 Ηµιυπαίθριοι χώροι 1400,87 τ.µ.

(=7004,33*20%)

226,82 τ.µ. 226,82 τ.µ.

4 Όγκος 38523,82 κ.µ. 1936,43 κ.µ. 20,60 κ.µ. 1957,03 κ.µ.

Αναλυτικά, όσον αφορά τα µεγέθη των προσθηκών, αυτά προκύπτουν ως εξής:

• Εξωτερικές κλίµακες διαστάσεων (10,62+10,2)*1,25=26,03 τ.µ.

• WC (προκάτ) διαστάσεων 1*1*2,30 (h). Άρα είναι 1 τ.µ. & 2,30 κ.µ.

• Εκδοτήριο Εισιτηρίων (προκάτ) διαστάσεων: 3,2*2,2*2,6(h). Άρα είναι 7,04 τ.µ. & 18,30 κ.µ.

Άρα ∆όµηση:26,03+1+7,04=34,07 & Όγκος: 2,30+18,30=20,60 κ.µ.

Οι  εξωτερικές  κλίµακες  προσµετρώνται  στην  κάλυψη  και  στη  δόµηση  (παρ.  6ζ  του  άρθ.  11  του

Ν.4067/2012-ΝΟΚ) ενώ δεν προσµετρώνται στον όγκο (παρ. 2β του άρθ. 13 του Ν.4067/2012-ΝΟΚ).

Κατά  το  σχεδιασµό,  κατόπιν  υποδείξεων  της  Γενική  Γραµµατείας  Αθλητισµού,  οι  κλίµακες  αυτές

εντάχθηκαν στον κενό χώρο ανάµεσα στον υφιστάµενο όγκο των κερκίδων και την υφιστάµενη περίφραξη,

η οποία είναι υλοποιηµένη πάνω στην προτεινόµενη µε την παρούσα εισήγηση απόσταση του 1 µέτρου από

το όριο.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται:

1. τον καθορισµό των όρων δόµησης για το εν λόγω κοινωφελές οικόπεδο ως εξής :

Ελάχιστα όρια :  Πρόσωπο : 20µ.     Εµβαδό : 800τ.µ.

Συντελεστής ∆όµησης : 0,6

Μέγιστη Κάλυψη : 40%

Μέγιστο ύψος : 8µ. + 2µ. Στέγη

Επιβάλλεται η διάσπαση όγκου όταν Εκτισµάτων > 500τ.µ.

2. τον καθορισµό ελαχίστων αποστάσεων στο Ο.Τ. Γ335, των προσθηκών– επεµβάσεων από τα γύρω όρια

του χώρου, ως εξής :

� 1µ. από τη ρυµοτοµική γραµµή της πλευράς ΑΒ (οδός Καραϊσκάκη- χαλικοστρωµένη), διότι στην

απόσταση  αυτή  του  ενός  µέτρου  βρίσκεται  η  υφιστάµενη  περίφραξη.  Εξάλλου  µεταξύ  της



υφιστάµενης περίφραξης και των παρακείµενων υφιστάµενων κατασκευών (κερκίδων), πρόκειται να

κατασκευασθούν  οι  εξωτερικές  κλίµακες,  σύµφωνα  µε  τα σχέδια που  έχουν  εγκριθεί  και  από  το

ΥΠΠΟΑ.

� 1,70µ. από τη ρυµοτοµική γραµµή της πλευράς ΒΓ (οδός ∆.  Υψηλάντη), λόγω των υφιστάµενων

κατασκευών (1/Π αντλιοστάσιο).

� 1µ.  από  τη  ρυµοτοµική  γραµµή  της  πλευράς  Γ∆ (οδός  Π.  Τσαλδάρη),  λόγω  των  υφιστάµενων

κατασκευών (1/Π αντλιοστάσιο).

2,5µ.  από  τη  ρυµοτοµική  γραµµή  της  πλευράς  ∆ΕΑ (οδός  Γοργοποτάµου-  µη  διανοιγµένη),  όσο  και  το

προκήπιο  που  επιβάλλεται  στον  οικισµό  του  ∆ήµου  Θέρµης,  λόγω  του  ότι  το  Ο.Τ.Γ335 το  οποίο  είναι

χαρακτηρισµένο κοινωφελές, εφάπτεται σε ποδηλατόδροµο– πεζόδροµο πλάτους 5µ. και το Ο.Τ. Γ334 το

οποίο είναι απέναντι, είναι και αυτό χαρακτηρισµένο ως κοινωφελές (χώρος γυµνασίου – λυκείου).

Στο  σηµείο  αυτό  ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  Ιωάννης  Ιωσηφίδης  δήλωσε  ότι  ο  χώρος  αυτός  δεν  πρέπει  να

χρησιµοποιείται  ως  γήπεδο  αλλά  να  απελευθερωθεί  για  να  χρησιµοποιηθεί  για  την  ανέγερση  σχολείου

ενδεχοµένως και οτιδήποτε εµποδίζει αυτήν την προοπτική είναι κατά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την εισηγήση της

αρµόδιας Υπηρεσίας  ,καθώς και  τα συνοδευτικά  έγγραφα και  σχέδια,  σύµφωνα µε   τις διατάξεις του  Ν.

3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Υπέρ της εισήγησης στην αρµόδια υπηρεσία (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Κ.Μ.) για: 

1. τον καθορισµό των όρων δόµησης στο υπ αριθµ. 01 οικόπεδο του Ο.Τ. Γ335  Επέκτασης  ∆ήµου Θέρµης

ως εξής :

Ελάχιστα όρια :  Πρόσωπο : 20µ.     Εµβαδό : 800τ.µ.

Συντελεστής ∆όµησης : 0,6

Μέγιστη Κάλυψη : 40%

Μέγιστο ύψος : 8µ. + 2µ. Στέγη

Επιβάλλεται η διάσπαση όγκου όταν Εκτισµάτων > 500τ.µ.

2. τον καθορισµό ελαχίστων αποστάσεων στο Ο.Τ. Γ335, των προσθηκών– επεµβάσεων από τα γύρω όρια

του χώρου, ως εξής :

� 1µ. από τη ρυµοτοµική γραµµή της πλευράς ΑΒ (οδός Καραϊσκάκη- χαλικοστρωµένη), διότι στην

απόσταση  αυτή  του  ενός  µέτρου  βρίσκεται  η  υφιστάµενη  περίφραξη.  Εξάλλου  µεταξύ  της

υφιστάµενης περίφραξης και των παρακείµενων υφιστάµενων κατασκευών (κερκίδων), πρόκειται να

κατασκευασθούν  οι  εξωτερικές  κλίµακες,  σύµφωνα  µε  τα σχέδια που  έχουν  εγκριθεί  και  από  το

ΥΠΠΟΑ.

� 1,70µ. από τη ρυµοτοµική γραµµή της πλευράς ΒΓ (οδός ∆.  Υψηλάντη), λόγω των υφιστάµενων

κατασκευών (1/Π αντλιοστάσιο).

� 1µ.  από  τη  ρυµοτοµική  γραµµή  της  πλευράς  Γ∆ (οδός  Π.  Τσαλδάρη),  λόγω  των  υφιστάµενων

κατασκευών (1/Π αντλιοστάσιο).

2,5µ.  από  τη  ρυµοτοµική  γραµµή  της  πλευράς  ∆ΕΑ (οδός  Γοργοποτάµου-  µη  διανοιγµένη),  όσο  και  το

προκήπιο  που  επιβάλλεται  στον  οικισµό  του  ∆ήµου  Θέρµης,  λόγω  του  ότι  το  Ο.Τ.Γ335 το  οποίο  είναι

χαρακτηρισµένο κοινωφελές, εφάπτεται σε ποδηλατόδροµο– πεζόδροµο πλάτους 5µ. και το Ο.Τ. Γ334 το

οποίο είναι απέναντι, είναι και αυτό χαρακτηρισµένο ως κοινωφελές (χώρος γυµνασίου – λυκείου).

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ιωάννης Ιωσηφίδης δήλωσε ότι ο χώρος αυτός δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως

γήπεδο  αλλά  να  απελευθερωθεί  για  να  χρησιµοποιηθεί  για  την  ανέγερση  σχολείου  ενδεχοµένως  και

οτιδήποτε εµποδίζει αυτήν την προοπτική είναι κατά.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 56/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω



Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                      ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


