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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 323/2016 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση – Επέκταση 

Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου σε τµήµα 
του υπ’ αριθ. 1479 αγροτεµαχίου του 
Αγροκτήµατος Θέρµης για την επέκταση 
του Κέντρου ∆ιαχείρισης Ανακυκλώ-
σιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 27870/12-08-2016 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 28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

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

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   
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28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Για τη συζήτηση του 5ου θέµατος κλήθηκε µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 27874/12.8.2016 έγγραφο 
της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, κ. 
Σωτήριος Βογιατζής, ο οποίος παρέστη στη  συνεδρίαση. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1Β i, ii και iii του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 1) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 2) θέµατα 
ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής 
οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ), 
πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, 
χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, 
αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, 
περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ) και έγκρισης πολεοδοµικών 
µελετών, και 3) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου εξέδωσε τη µε αριθ. 
37/2016 απόφασή της, µε την οποία εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της 
τροποποίησης – επέκτασης του Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου σε τµήµα του υπ’ αριθ. 1479 
Αγροτεµαχίου του Αγροκτήµατος Θέρµης για την επέκταση του Κέντρου ∆ιαχείρισης 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης, όπως προτείνει η υπ’ αριθ. πρωτ. 
15197/21.7.2016 Εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης της 
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης, που έχει ως ακολούθως:  
 
«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Τµήµα του υπ’ αρ. 1479 αγροτεµαχίου Αγροκτήµατος Θέρµης παραχωρήθηκε κατά χρήση 
και άνευ ανταλλάγµατος στην Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) µε 
την σύµβαση συνεργασίας της 28/7/2005 µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και της ΕΕΑΑ και 
σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 445/2003 και 241/2005 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, 
για χρονικό διάστηµα 25 ετών, προκειµένου αυτή να κατασκευάσει το Κ∆ΑΥ (κοινωφελής 
δραστηριότητα). 
 
Στο ανωτέρω τµήµα αγροτεµαχίου εγκρίθηκε τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο (υπ’ αριθ. 
9738πε/2.2.2005 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΕΚ 
188 ∆/18.2.2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 380 ∆/7.4.2005) και η ΕΕΑΑ, σύµφωνα µε 
τις συµβατικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από την ίδια σύµβαση παραχώρησης (κεφ. Ε 
παρ 1.2), κατασκεύασε εντός του συγκεκριµένου οικοπέδου τις απαραίτητες κτιριακές 
υποδοµές για την εγκατάσταση και λειτουργία Κ∆ΑΥ. 
 
Σηµειώνεται ότι η ΕΕΑΑ ΑΕ, αποτελεί το εγκεκριµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (υπ' αριθ. 
118019/18.03.2009) συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων 
συσκευασίας (και στο οποίο συµµετέχουν κατά 65% οι εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν 
συσκευασµένα προϊόντα και τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά και κατά 35% η ΚΕ∆Ε). 
 
Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Αύξηση αναγκών χώρων υποδοχής οχηµάτων και αποθήκευσης διότι βάσει αρχικών 
µελετών, για τα πρώτα 3 χρόνια, εξυπηρετούνταν οι 11 ∆ήµοι του ΝΑ τµήµατος Νοµού 
Θεσσαλονίκης, (Θέρµης, Καλαµαριάς, Πεύκων, Χορτιάτη, Πυλαίας, Πανοράµατος, 
Θερµαϊκού, Μίκρας, Βασιλικών, Μηχανιώνας και Επανοµής, που σήµερα µετά τον 
Καλλικράτη είναι Θέρµης, Καλαµαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερµαϊκού) ενώ στη 
συνέχεια και βάσει σχεδίου σχετικού Περιφερειακού σχεδιασµού, προστέθηκαν 
σταδιακά µε την σύµφωνη γνώµη ∆ήµου Θέρµης, η ∆Ε∆Α 2ης ∆ΕΝ Νοµού Χαλκιδικής 
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(Σηµερινός ∆ήµος Νέας Προποντίδας), ο ∆ήµος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ο ∆ήµος 
Πολυγύρου Χαλκιδικής και ο ∆ήµος Σιθωνίας Χαλκιδικής. 

2. Συσσώρευση των υλικών και δυσκολίες στην προώθησή τους στη γραµµή διαλογής 
λόγω της υφιστάµενης διάταξης στους χώρους υποδοχής και απόθεσης, µε µεγάλο 
κίνδυνο αδιαχώρητου, σε περίπτωση περιόδων υψηλής παραγωγής αποβλήτων 
συσκευασίας (πχ εορταστικές περίοδοι, τουριστική περίοδος, έναρξη-λήξη εµπορικής ή 
σχολικής χρονιάς κτλ) ή σε περίπτωση δυστοκίας λόγω βλαβών. 

3. Έλλειψη επαρκούς αποθηκευτικού χώρου για τα έτοιµα υλικά. 

4. Έλλειψη ασφαλούς χώρου κίνησης των απορριµµατοφόρων και φορτηγών. 
 
Επίσης, επειδή βάσει του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζεται η εισχώρηση του ∆ήµου Κασσάνδρας και  
εξετάζεται το ενδεχόµενο εξυπηρέτησης τµήµατος 40% του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ενώ 
παράλληλα στο πλάνο ανάπτυξης έως το 2020 υπάρχει η προοπτική πύκνωσης και 
επιπλέον ενίσχυσης των παραπάνω δικτύων αποκοµιδής µε αντικαταστάσεις ή ενισχύσεις 
εξοπλισµού εφόσον αυτό διαφανεί από τα σχετικά αποτελέσµατα συλλογής, προβλέπεται ότι 
τα ανωτέρω προβλήµατα θα ενταθούν τα επόµενα έτη. 
 
Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 
Για την εύρυθµη λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της 
δυναµικότητας της µονάδας µε σκοπό την βελτίωση της εδαφικής κάλυψης και της απόδοσης 
των έργων ανακύκλωσης. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες επεκτάσεις, 
προτείνεται η τροποποίηση του υφιστάµενου Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου του αγρ.1479γ 
µε επέκταση των ορίων σε τµήµα του αγρ. 1479β, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4269/2014 
άρθρο 8 & σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ’ αρ. 27876/28.06.2010 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ. 
 
Επίσης, για την ικανοποίηση της απαίτησης για πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης στο 
µεγαλύτερο µέρος της περιµέτρου των εγκαταστάσεων, προτείνεται η δηµιουργία 
κοινόχρηστης οδού πλάτους 8 µ. στην περίµετρο της επέκτασης του οικοδοµικού 
τετραγώνου – οικοπέδου του Κ∆ΑΥ, και εντός του αγρ.1479β. 
 
Σηµειώνεται ότι : 
1. Η απαιτούµενη έκταση για την ικανοποίηση των αναγκών της επέκτασης των 

εγκαταστάσεων του Κ∆ΑΥ είναι 6.456,60 τ.µ. 
2. Το συνολικό εµβαδόν του τελικώς διαµορφωµένου οικοπέδου θα είναι 13.457,00 τ.µ. 
3. Η συνολική κάλυψη των εγκαταστάσεων µετά τις προσθήκες θα είναι περίπου 4.927 

τ.µ. (36,61%) 
4. Η συνολική δόµηση των εγκαταστάσεων µετά τις προσθήκες θα είναι περίπου 5.160 

τ.µ. (38,34%) 
5. Για την ικανοποίηση της απαίτησης για πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης στο 

µεγαλύτερο µέρος της περιµέτρου των εγκαταστάσεων, προτείνεται η δηµιουργία 
κοινόχρηστης οδού πλάτους 8µ στην περίµετρο της επέκτασης του οικοδοµικού 
τετραγώνου – οικοπέδου του Κ∆ΑΥ, και εντός του αγρ.1479β. 

 
∆. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Κάθε πολεοδοµική ρύθµιση που γίνεται στον οικείο ∆ήµο απαιτείται δηµοσιοποίηση της 
διαδικασίας έγκρισης. Αυτό γίνεται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 του 
Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 17.7.1923 (ΦΕΚ 228Α/16.8.1923) σύµφωνα µε το οποίο: “ 2. 
Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια πόλεων, κωµών κ.λ.π. µετά των επεξηγηµατικών αυτών πινάκων 
και υποµνηµάτων εγκρίνονται δια Β. ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει του επί της 
Συγκοινωνίας Υπουργού, κατόπιν προηγουµένης γνωµοδοτήσεως του οικείου 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και του συµβουλίου των ∆ηµοσίων Έργων. Η 
γνωµοδότησις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου είναι µόνο συµβουλευτική, ........”. 
 
Σε αυτά προστίθενται οι διατάξεις των Ν. 1337/1983 (άρθρο 42), Ν. 4067/2012 (άρθρο 31), 
Ν. 3852/2010, Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ197Α/27.8.2002) και η διαδικασία αυτή – της 
τροποποίησης του τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου - θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που 
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επιβάλλει η εγκύκλιος ∆ΤΕ/δ/43511/161/55/13.6.1988 “Οδηγίες και προδιαγραφές για 
τροποποιήσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. ρυµοτοµικών σχεδίων” και σε εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 3 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 17.7.1923 (ΦΕΚ 228Α/16.8.1923). 
 
Επειδή 
 
Με την προτεινόµενη τροποποίηση – επέκταση του τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου: 
���� δεν καταστρατηγείται το άρθρο 10, παράγραφος 4α του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 

197α/27.8.2002), δεν µειώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι 
���� µπορούν να εφαρµοστούν οι διατάξεις του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 

Θέρµης 
���� δε θίγονται λειτουργικά και οικιστικά δεδοµένα της περιοχής 
���� ανταποκρίνεται στις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου µας και στις σηµερινές 

συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης – επέκτασης του Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου σε 
τµήµα του υπ΄ αρ. 1479 αγροτεµαχίου του Αγροκτήµατος Θέρµης για την επέκταση του 
Κέντρου ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης, και πιο συγκεκριµένα:  
 
α. επέκταση του εγκεκριµένου Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου (ΦΕΚ 188∆/18.02.2005 

όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 380∆/07.04.2005) σε τµήµα του αγρ. 1479β όπως 
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, και απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 
κλίµακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ 
(τµ) 

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΜΝΞεζΜ 7.000,39 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΜζεΑ 8.600,62 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΜΝΞζεΑ 15.601,01 

   

ΧΩΡΟΣ Κ∆ΑΥ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΙΜΕΝΟ 
Τ.Ρ.Σ. 

ΜΝΞεζΜ 7.000,39 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ∆ΑΥ  ΑΣΠΟΛΚΙΘΜζεΑ 6.456,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Κ∆ΑΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Ο.Τ.1) 

ΜΝΞεΑΣΠΟΛΚΙΘΜ 13.457,00 

   

1479Β (εναποµένον τµήµα) ΤΥΦΧΨΩΑ΄Β΄Γ΄∆΄Ε΄Ζ΄ΗΖΕ∆ΓΒΤ 39.089,94 

 
β. καθορισµό χώρου µε στοιχεία ΜΝΞεΑΣΠΟΛΚΙΘΜ ως χώρου Κοινωφελών 

εξυπηρετήσεων (Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών) 
 
γ. επιβολή στο χώρο µε στοιχεία ΜΝΞεΑΣΠΟΛΚΙΘΜ των παρακάτω όρων και 

περιορισµών δόµησης: 
i) ποσοστό κάλυψης: 40% 
ii) συντελεστής δόµησης: 0,4 
iii) µέγιστο ύψος: 11,00 
iv) καθορισµός οικοδοµικής γραµµής: 

σε απόσταση 12,32 µ από την αγροτική οδό διανοµής, 
σε απόσταση 6,00µ από τον νέο κοινόχρηστο δρόµο που δηµιουργείται µε το 
προτεινόµενο ρυµοτοµικό σχέδιο. 

v) απόσταση κτιρίων από τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου 6,00µ. 
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Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του ΝΟΚ. 
 
Σηµειώνεται ότι η έγκριση θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που επιβάλλει η εγκύκλιος 
∆ΤΕ/δ/43511/161/55/13.6.1988 “Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις 
κ.λ.π. ρυµοτοµικών σχεδίων”.». 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης παίρνοντας τον λόγο είπε ότι το Συµβούλιο 
της Κοινότητας, µε την υπ’ αριθ. 71/2016 απόφαση γνωµοδότησε θετικά στην προτεινόµενη 
από την εισήγηση της Υπηρεσίας τροποποίηση – επέκταση του Τοπικού Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου σε τµήµα του υπ’ αριθ. 1479 αγροτεµαχίου του Αγροκτήµατος Θέρµης για την 
επέκταση του Κέντρου ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 
 
- τη µε αριθ. 37/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
- την µε αριθ. 71/2016 Απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, 
- τη µε αριθ. 49868/03.12.15 επιστολή της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), 
- τη µε αριθµό 501/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης 

«Προκαταρκτικές διαδικασίες για την Τροποποίηση του τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου 
στο αγροτεµάχιο 1479γ του αγροκτήµατος Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης για χρήση του 
Κέντρου ∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης», 

- τη µε αριθ. 9738π.ε./2005 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση 
τοπικού ρυµοτοµικού σε τµήµα του υπ’ αριθ. 1479 αγροτεµαχίου, που βρίσκεται στην 
εκτός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου Θέρµης Νοµού Θεσσαλονίκης, για τον καθορισµό 
χώρου Κοινωφελών εξυπηρετήσεων (Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών) και 
καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης αυτού» (ΦΕΚ 188/∆’/18.02.2005) και την 
από 07.05.2005 ∆ιόρθωση σφάλµατος στην ανωτέρω Απόφαση (ΦΕΚ 
380/∆’/207.04.005), 

- τη µε αριθµό 241/2005 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης «Οριστική 
Απόφαση για παραχώρηση κατά χρήση στην ΕΕΑΑ Α.Ε. τµήµατος του υπ’ αριθ. 1479 
αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Θέρµης» 

- την από 28.07.05 Σύµβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και της «Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης– Ανακύκλωσης Α.Ε.» µε τον διακριτικό τίτλο ΕΕΑΑ Α.Ε., 

- τη µε αριθµό 445/2003 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης 
«Παραχώρηση κατά χρήση στην ΕΕΑΑ Α.Ε. τµήµατος του υπ΄ αριθ. 1479 
αγροτεµαχίου, εκτάσεως 7.000 τ.µ. για τη δηµιουργία µονάδας ανακύκλωσης», και 

- τις διατάξεις των ν. 3463/2006 και 3852/2010, 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση – επέκταση του Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου σε τµήµα του υπ’ 
αριθ. 1479 αγροτεµαχίου του Αγροκτήµατος Θέρµης για την επέκταση του Κέντρου 
∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης, και πιο συγκεκριµένα: 
 
α. την επέκταση του εγκεκριµένου Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου (ΦΕΚ 188∆/18.02.2005 

όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 380∆/07.04.2005) σε τµήµα του αγρ. 1479β όπως 
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, και απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 
κλίµακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

(τµ) 

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΜΝΞεζΜ 7.000,39 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΜζεΑ 8.600,62 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΜΝΞζεΑ 15.601,01 

   

ΧΩΡΟΣ Κ∆ΑΥ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΙΜΕΝΟ 
Τ.Ρ.Σ. 

ΜΝΞεζΜ 7.000,39 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ∆ΑΥ  ΑΣΠΟΛΚΙΘΜζεΑ 6.456,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Κ∆ΑΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Ο.Τ.1) 

ΜΝΞεΑΣΠΟΛΚΙΘΜ 13.457,00 

   

1479Β (εναποµένον τµήµα) ΤΥΦΧΨΩΑ΄Β΄Γ΄∆΄Ε΄Ζ΄ΗΖΕ∆ΓΒΤ 39.089,94 

 
β. τον καθορισµό χώρου µε στοιχεία ΜΝΞεΑΣΠΟΛΚΙΘΜ ως χώρου Κοινωφελών 

εξυπηρετήσεων (Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών) 
 
γ. την επιβολή στο χώρο µε στοιχεία ΜΝΞεΑΣΠΟΛΚΙΘΜ των παρακάτω όρων και 

περιορισµών δόµησης: 
i) ποσοστό κάλυψης: 40% 
ii) συντελεστής δόµησης: 0,4 
iii) µέγιστο ύψος: 11,00 
iv) καθορισµός οικοδοµικής γραµµής: 

σε απόσταση 12,32 µ από την αγροτική οδό διανοµής, 
σε απόσταση 6,00µ από τον νέο κοινόχρηστο δρόµο που δηµιουργείται µε το 
προτεινόµενο ρυµοτοµικό σχέδιο. 

v) απόσταση κτιρίων από τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου 6,00µ. 
 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του ΝΟΚ. 
 
 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Θεοφάνης Καρκατζούνης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ∆ηµήτριος Σφονδύλας 
δήλωσαν Παρών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 323/2016. 
 
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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