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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 22/21-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ.365 /2016 ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση σχετικά µε την 

“Μελέτη προσαρµογής της πολεοδοµικής 

µελέτης των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου 

της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στο 

Ν.4269/2016 και στις κατευθύνσεις του 

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε. 

Θέρµης”. 

 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 21η-9-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19.00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 31458/16-09-2016 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 27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

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

1 Ακριτίδου Μαρία 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) 

2 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4. Αγοραστούδη Ευγενία 4 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

5.  Αναγνώστου Πασχάλης 5 Κεφαλάς Ανέστης 
6. Αποστόλου Στυλιανός 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8. Βογιατζής ∆ηµήτριος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

  

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   
10 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

11 Γκιζάρης Στέργιος   

12 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

13 Ιωσηφίδης Ιωάννης    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   
15 Καρκατζίνος Νικόλαος   

16 Κοντοπίδης Γεώργιος   
17 Λαγός Νικόλαος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Πονερίδης Παναγιώτης   

21 Πράτανος Απόστολος   
22 Σαµαράς Σωκράτης   

23 Σαραφιανός Χρήστος    
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24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιώαννα   
27 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 4ο. 

 

  Κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. 
πρωτ: 24453/08-08-2016 εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών και 
Σχεδίου Πόλης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, σύµφωνα µε την οποία η υπηρεσία αιτείται τη 
θετική γνωµοδότηση σχετικά µε τη «Μελέτη προσαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης των 
οικισµών Θέρµης και Τριαδίου της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στον ν. 4269/2014 και στις 
κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης» 

Συγκεκριµένα µε την υπ’ αριθ. 66266/29.11.2013 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 451 
ΑΑΠ/13.12.2013) µε θέµα «Έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης (ν. Θεσσαλονίκης)» επήλθαν τροποποιήσεις στις 
προβλεπόµενες χρήσεις γης σε περιοχές των οικισµών της Θέρµης και του Τριαδίου, σε σχέση 
µε αυτές που προβλέπονταν από τον προηγούµενο εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

Οι τροποποιήσεις αφορούν αφενός στην οργάνωση των χρήσεων γης των οικισµών 
Θέρµης και Τριαδίου, και, αφετέρου στην περαιτέρω εξειδίκευση στα περιεχόµενα των 

επιτρεπόµενων χρήσεων των άρθρων 3 και 4 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166 ∆), ειδικά για 
την περιοχή του οικισµού της Θέρµης, µε απαγορεύσεις επιτρεπόµενων χρήσεων σε 
συγκεκριµένες περιοχές. 

Επίσης, µε τον ν. 4269/28.6.2014 (ΦΕΚ 142 Α) - όπως τροποποιήθηκε – καθορίζεται 
η διάρθρωση ενός νέου πλαισίου χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού της χώρας. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι απαιτείται προσαρµογή των θεσµοθετηµένων 
ρυµοτοµικών σχεδίων των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης, 
αφενός στις κατευθύνσεις του νέου Γ.Π.Σ. της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης, ως προς τις 
προβλεπόµενες από αυτό χρήσεις γης, και, αφετέρου, στις διατάξεις του νέου ν. 4269/2014 -- 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα - ως προς την κατ’ αναλογία αντιστοίχιση των 
προβλεπόµενων από το Γ.Π.Σ. χρήσεων γης µε αυτές του νέου νόµου. 

Η Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη της υπ’ αριθ. 20/2015 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής, 
η δαπάνη για την εκπόνηση της οποίας προϋπολογίζεται στο ποσό των €17.563,48 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%). Η µελέτη ανατέθηκε στη µελετήτρια κα Αθηνά 
Βιτοπούλου µε την υπ’ αριθ. 397/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η µελέτη, αφού προηγήθηκαν συναντήσεις στην υπηρεσία µας όπου δόθηκαν 
διευκρινίσεις – παρατηρήσεις αναφορικά µε την εκπόνησή της, υποβλήθηκε διορθωµένη 
στην υπηρεσία στις 14.07.2016. 
Η πρόταση τροποποίησης των θεσµοθετηµένων χρήσεων γης των οικισµών Θέρµης και 
Τριαδίου και η προσαρµογή τους στις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ ∆.Ε. Θέρµης (ΦΕΚ 
451ΑΑΠ/13.12.2013) συντάσσεται σε δύο σχέδια, το Σχέδιο Πολεοδοµικής Οργάνωσης και το 
Ρυµοτοµικό Σχέδιο, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

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, ........”. 
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Στα ανωτέρω προστίθενται οι διατάξεις των Ν. 1337/1983 (άρθρο 42) και Ν. 
4067/2012 (άρθρο 31), βάσει των οποίων ορίζονται τρόποι έγκρισης πολεοδοµικών 
ρυθµίσεων, του Ν. 3852/2010, του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ197Α/27.8.2002) καθώς και η 
εγκύκλιος ∆ΤΕ/δ/43511/161/55/13.6.1988 “Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, 
επεκτάσεις κ.λ.π. ρυµοτοµικών σχεδίων”. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης να 
γνωµοδοτήσει σε θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού συµπληρώνεται µε το άρθρο 75 §9,  το 
άρθρο 77§2 και το άρθρο 93§2 του Ν. 3463/8.6.2006 σε συνδυασµό µε το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010.  

Σχέδιο Πολεοδοµικής Οργάνωσης  

Το Σχέδιο Πολεοδοµικής Οργάνωσης (Χάρτες Π.1 οικισµών Θέρµης και Τριαδίου) λαµβάνει 
υπόψη τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης, ως προς τις 
προβλεπόµενες από αυτό χρήσεις γης. 

Ι. Θέρµη 
Στον οικισµό της Θέρµης, η προτεινόµενη οργάνωση των χρήσεων γης, όπως παρουσιάζεται 
στο Χάρτη Π.1 (Σχέδιο 3.1), έχει ως εξής: 
1. Στους οικοδοµήσιµους χώρους ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες χρήσεων γης:  

α) Αµιγής κατοικία, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987) 
β) Γενική κατοικία, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987) 
γ) Γενική κατοικία Α, µε επιτρεπόµενες χρήσεις αυτές του άρθρου 3 του από 23.2.1987 
Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987) µε εξαίρεση ορισµένες ειδικές χρήσεις, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο Ρυµοτοµικό Σχέδιο 
δ) Κεντρικές λειτουργίες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π.∆. 
(ΦΕΚ 166∆/6.3.1987) 
ε) Κεντρικές λειτουργίες Α (στην περιοχή του παλαιού οικισµού Θέρµης), µε επιτρεπόµενες 
χρήσεις αυτές του άρθρου 4 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987) µε εξαίρεση 
ορισµένες ειδικές χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο προτεινόµενο Ρυµοτοµικό 
Σχέδιο (βλ. Ενότητα 2.2) 
στ) Επαγγελµατικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης, µε επιτρεπόµενες χρήσεις 
αυτές του άρθρου 5 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987)  
ζ) Επαγγελµατικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης Α, µε επιτρεπόµενες 
χρήσεις αυτές του άρθρου 5 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987) και επιπλέον 
ορισµένες επιλεγµένες χρήσεις του άρθρου 4 του ως άνω Π.∆., όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο προτεινόµενο Ρυµοτοµικό Σχέδιο (βλ. Ενότητα 2.2). 
Επιπλέον των θεσµοθετηµένων κοινόχρηστων χώρων, χαρακτηρίζονται νέοι κοινόχρηστοι 
χώροι και ειδικότερα: 
1. χώροι στάθµευσης: στα Ο.Τ. Γ514 και Γ667 (που αποτελούν και θεσµοθετηµένους 

χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων) και στο Ο.Τ.40Α (το οποίο προκύπτει από τη 
διάσπαση του Ο.Τ.40 σε δύο νέα οικοδοµικά τετράγωνα),  

2. υπόγειοι χώροι στάθµευσης: στα Ο.Τ.53 (που αποτελεί και θεσµοθετηµένο χώρο 
πλατείας), Γ247 (που αποτελεί και θεσµοθετηµένο κοινόχρηστο χώρο),  Γ248 (που 
αποτελεί και θεσµοθετηµένο χώρο διοίκησης) και Γ265 (που αποτελεί και 
θεσµοθετηµένο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων),  

3. χώρος παιδικής χαράς: στο Ο.Τ.71Α (το οποίο προκύπτει από τη διάσπαση του 
Ο.Τ.71 σε δύο νέα οικοδοµικά τετράγωνα) και  

4. χώροι πρασίνου: στα Ο.Τ.1Α και 1Β (τα οποία προκύπτουν από τη διάσπαση του 
Ο.Τ.1 σε τρία νέα οικοδοµικά τετράγωνα), σε τµήµα του Ο.Τ.49 και σε τρία τµήµατα 
του  Ο.Τ.48. 

2. Επιπλέον των θεσµοθετηµένων κοινωφελών χώρων, χαρακτηρίζονται νέοι 
κοινωφελείς χώροι και ειδικότερα: 
5. χώροι ΚΑΠΗ: στο Ο.Τ. Γ522 και σε τµήµα του Ο.Τ. Γ233,  
6. χώρος παιδικού σταθµού: σε τµήµα του Ο.Τ.48,  
7. χώρος κοινωνικής πρόνοιας: σε τµήµα του Ο.Τ. Γ672, 
8. χώρος νηπιαγωγείου: σε τµήµα του Ο.Τ.8,  
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9. χώρος βιβλιοθήκης: σε τµήµα του Ο.Τ.79 και  
10. χώρος ιερού ναού: στο Ο.Τ. Γ442Α (το οποίο προκύπτει από τη διάσπαση του Ο.Τ. 

Γ442 σε δύο νέα οικοδοµικά τετράγωνα).  
Επιπλέον, όπως υποδεικνύεται και στο ισχύον ΓΠΣ, αναδιοργανώνονται οι χρήσεις γης και οι 
κυκλοφοριακές ροές στην περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου (και συγκεκριµένα στην 
περιοχή του επίπεδου προϊστορικού οικισµού) µετά τον επαναπροσδιορισµό των ορίων του 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ειδικότερα: 

Ως προς την οργάνωση των χρήσεων γης: 
3. Η έκταση που καθορίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος, µε το υπ’ αριθµ. 6115/21.5.2002 

έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, παραµένει ως 
αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο µπορεί να διαµορφωθεί ως ανοικτός χώρος ανασκαφών και 
πρασίνου µετά από µελέτη µε ευθύνη της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να είναι 
επισκέψιµο για διδακτικούς σκοπούς. 

4. Η υπόλοιπη έκταση διαµορφώνεται σε οικοδοµήσιµους χώρους, χώρους πρασίνου 
και χώρους στάθµευσης.  

5. Οι χώροι πρασίνου χωροθετούνται στο δυτικό τµήµα της έκτασης, συµβάλλοντας κατ' 
αρχήν στη βελτίωση της ποιότητας περιβάλλοντος και την ορθολογική κατανοµή του 
πρασίνου εντός της Πολεοδοµικής Ενότητας 2 (Π.Ε.2). Μάλιστα, οι προτεινόµενοι χώροι 
πρασίνου µπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στη χρήση του αρχαιολογικού χώρου ως 
χώρος ξεκούρασης και αναψυχής. ∆ιευκρινίζεται ότι η εξασφάλιση των χώρων πρασίνου 
στο δυτικό τµήµα της έκτασης είναι εφικτή καθώς το σύνολο των ιδιοκτησιών που 
περιλαµβάνονται στο τµήµα αυτό, έχει τακτοποιηθεί µε την Πράξη Εφαρµογής σε άλλες 
θέσεις. Στους χώρους πρασίνου προβλέπονται οι χρήσεις του άρθρου 9 του από 
23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987).  

6. Οι οικοδοµήσιµοι χώροι χωροθετούνται στο ανατολικό τµήµα της έκτασης, όπου  
υπάρχουν και κτίσµατα κατοικιών που ανοικοδοµήθηκαν µε νόµιµες άδειες µετά και τη 
σύµφωνη γνώµη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Στην οικοπεδική γη που θα προκύψει στο 
τµήµα αυτό θα τακτοποιηθούν (µε την Πράξη Εφαρµογής) οι ελλειµµατικές ιδιοκτησίες που 
έχουν παραµείνει προς αποζηµίωση από το ∆ήµο. Στους οικοδοµήσιµους χώρους ορίζεται 
η χρήση αµιγούς κατοικίας του άρθρου 2 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987). 

7. Οι χώροι στάθµευσης χωροθετούνται στην υπό µελέτη έκταση µε γνώµονα την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του αρχαιολογικού πάρκου. 

 

Ως προς την οργάνωση των κυκλοφοριακών ροών: 
8. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα γίνεται περιφερειακά, όπως προβλέπεται από το 

εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Ανατολικά, µεταξύ του επιπέδου οικισµού και της 
Τούµπας, προτείνεται προς έγκριση ο υφιστάµενος δρόµος, µε προτεινόµενο πλάτος 9  
µέτρα, καθώς και ποδηλατόδροµος, πλάτους 5 µέτρων, ο οποίος θα συνδεθεί µε το 
υπόλοιπο δίκτυο ποδηλατοδρόµων της Θέρµης.  

9. Σχεδιάζεται ένας κεντρικός πεζόδροµος, πλάτους 8 µέτρων, ο οποίος διέρχεται µέσα 
από τον αρχαιολογικό χώρο, µε σκοπό τη σύνδεση των εκατέρωθεν περιοχών κατοικίας. 
Επίσης, στα όρια του αρχαιολογικού χώρου σχεδιάζεται ένα δίκτυο µικρότερων 
πεζόδροµων, πλάτους 5-6 µέτρων, για διαχωρισµό των χρήσεων γης. 

10. Προβλέπονται δύο χώροι στάθµευσης, ο ένας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων στο 
τµήµα όπου χωροθετείται η κατοικία και ο άλλος σε επαφή µε το χώρο πρασίνου για την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών του χώρου αυτού και του αρχαιολογικού πάρκου. 

ΙΙ. Τριάδι 
Στον οικισµό του Τριαδίου, η προτεινόµενη οργάνωση των χρήσεων γης, όπως 
παρουσιάζεται στο Χάρτη Π.1 (Σχέδιο 3.2), έχει ως εξής: 
11. Στους οικοδοµήσιµους χώρους ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες χρήσεων γης: 

α) Αµιγής κατοικία, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987)  
β) Γενική κατοικία Α, µε επιτρεπόµενες χρήσεις αυτές του άρθρου 3 του από 23.2.1987 
Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987) µε εξαίρεση ορισµένες ειδικές χρήσεις, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο προτεινόµενο Ρυµοτοµικό Σχέδιο (βλ. Ενότητα 2.2) 
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γ) Κεντρικές λειτουργίες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π.∆. 
(ΦΕΚ 166∆/6.3.1987).  

12. Επιπλέον των θεσµοθετηµένων κοινόχρηστων χώρων, χαρακτηρίζεται ένας µικρός 
νέος χώρος πρασίνου (στο O.T.16). 

13. Επιπλέον των θεσµοθετηµένων κοινωφελών χώρων, χαρακτηρίζονται  νέοι 
κοινωφελείς χώροι και ειδικότερα:  
11. χώρος νηπιαγωγείου: σε τµήµα του Ο.Τ.4,  
12. χώρος δηµοτικού σχολείου: στο Ο.Τ. Γ102,  
13. χώρος γυµνασίου-λυκείου: σε τµήµα του Ο.Τ. Γ130 και  
14. χώρος πολιτισµού-ΚΑΠΗ-προσχολικής εκπαίδευσης: στο Ο.Τ.25. 

Ρυµοτοµικό Σχέδιο 
Το Ρυµοτοµικό Σχέδιο (Χάρτες Π.2. οικισµών Θέρµης και Τριαδίου) εξειδικεύει το Σχέδιο 
Πολεοδοµικής Οργάνωσης και τροποποιεί τις χρήσεις γης που είχαν θεσµοθετηθεί µε τις 
Πολεοδοµικές Μελέτες των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου. Ειδικότερα, το Ρυµοτοµικό Σχέδιο 
επανακαθορίζει τις χρήσεις γης στους οικοδοµήσιµους χώρους των δύο οικισµών και 
επιπλέον χαρακτηρίζει νέους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του ισχύοντος ΓΠΣ. 

Ι. Θέρµη 
Στην περιοχή του παλαιού οικισµού της Θέρµης, όπου ισχύει η υπ’ αριθµ. 
29/ΠΣΚ/40421/1706/21.8.1995 Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1023∆/27.11.1995), 
ο επανακαθορισµός των χρήσεων γης στους οικοδοµήσιµους χώρους προτείνεται ως εξής: 
14. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 

χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Γ, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, 
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987). 
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως γενική κατοικία Γ τα Ο.Τ. 1, 13, 14, 15, 16 και 28 καθώς 
και τµήµατα των Ο.Τ. 3, 5, 6, 12, 27, 29, 42, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 62, 67, 68 και 78. 

15. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 
χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Γ-Α, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής 
κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987) εκτός από:  

• Πρατήρια βενζίνης  

• Συνεργεία αυτοκινήτων.  
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως γενική κατοικία Γ-Α τα Ο.Τ. 4, 7, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 
26, 39, 55, 56, 73 και 76 καθώς και τµήµατα των Ο.Τ. 3, 5, 6, 8, 9, 12, 29, 35, 40, 42, 48, 
51, 52, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 78 και 79. 

16. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 
χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Κ-Α, επιτρέπονται οι χρήσεις κεντρικών 
λειτουργιών, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987) εκτός από:   

• Πρατήρια βενζίνης 

• Συνεργεία αυτοκινήτων.  
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως κεντρικές λειτουργίες Κ-Α τα Ο.Τ. 2, 38, 37, 36, 54, 66 
και 64, καθώς και τµήµατα των Ο.Τ. 35, 34, 33 και 65. 

17. Στους λοιπούς οικοδοµήσιµους χώρους που χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το 
στοιχείο Α, επιτρέπονται οι χρήσεις αµιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 
του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987).  

∆ιευκρινίζεται ότι η διαχωριστική γραµµή που φαίνεται στο Χάρτη Π.2 µεταξύ των δύο 
κατηγοριών γενικής κατοικίας, Γ και Γ-Α, δηλώνει ότι η χρήση γενικής κατοικίας Γ 
αναπτύσσεται κατά το µήκος του προσώπου των οικοπέδων ανεξαρτήτως του βάθους τους. 

Όσον αφορά στο χαρακτηρισµό νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προτείνονται οι 
ακόλουθες παρεµβάσεις: 
18. Αποχαρακτηρίζεται ο θεσµοθετηµένος χώρος πολιτιστικού κέντρου στο Ο.Τ.49 και 

χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου. 
19. Αποχαρακτηρίζoνται οι θεσµοθετηµένοι χώροι ΚΑΠΗ και παιδικού σταθµού στο 

Ο.Τ.48 και χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου. 
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20. Αποχαρακτηρίζονται ο θεσµοθετηµένος κοινόχρηστος χώρος και ο θεσµοθετηµένος 
χώρος στάθµευσης δυτικά του Ο.Τ.49 και ενοποιούνται  µε το χώρο ιερού ναού του Ο.Τ. 
49. 

21. Χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου τµήµα του Ο.Τ.48, όπως ο χώρος αυτός µε 
στοιχεία ΑΒΓ∆Α υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 

22. Χαρακτηρίζεται ως χώρος παιδικού σταθµού τµήµα του Ο.Τ.48, όπως ο χώρος αυτός 
µε στοιχεία ΕΖΗΘΕ υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 

23. Χαρακτηρίζεται ως χώρος νηπιαγωγείου τµήµα του Ο.Τ.8, όπως ο χώρος αυτός µε 
στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΑ υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 

24. Χαρακτηρίζεται ως χώρος βιβλιοθήκης τµήµα του Ο.Τ.79, όπως ο χώρος αυτός µε 
στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗΑ υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 

25. Το Ο.Τ.1 που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο διασπάται σε τρία νέα οικοδοµικά 
τετράγωνα (Ο.Τ.1, Ο.Τ.1Α και Ο.Τ.1Β), τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε πεζόδροµο, 
πλάτους 4 µέτρων. Το Ο.Τ.1 παραµένει οικοδοµήσιµος χώρος, ενώ τα Ο.Τ.1Α και Ο.Τ.1Β 
χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου. Επιπλέον, καταργούνται τα προκήπια του 
εγκεκριµένου Ο.Τ.1, ενώ δεν κρίνεται αναγκαία η επιβολή νέων προκηπίων στον 
οικοδοµήσιµο χώρο του νέου Ο.Τ.1.   

26. Το Ο.Τ.40 που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο διασπάται σε δύο νέα οικοδοµικά 
τετράγωνα (Ο.Τ.40 και Ο.Τ.40Α), τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε πεζόδροµο, πλάτους 
2 µέτρων. Το Ο.Τ.40 παραµένει οικοδοµήσιµος χώρος και επιβάλλονται προκήπια 
πλάτους δυόµιση (2,5) µέτρων προς την πλευρά του πεζόδροµου, ενώ το Ο.Τ.40Α 
χαρακτηρίζεται ως χώρος στάθµευσης. 

27. Το Ο.Τ.53 που αποτελεί θεσµοθετηµένο χώρο πλατείας, χαρακτηρίζεται επιπλέον και 
ως υπόγειος χώρος στάθµευσης. 

 
Στις περιοχές που ισχύει το από 6.6.2000 Π.∆. (ΦΕΚ 428∆/12.7.2000), δηλαδή στις περιοχές 
επέκτασης της Θέρµης, ο προτεινόµενος επανακαθορισµός των χρήσεων γης στους 
οικοδοµήσιµους χώρους έχει ως εξής: 
28. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 

χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Γ, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, 
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987). 
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως γενική κατοικία Γ τα Ο.Τ.  Γ176, Γ176Α, Γ236, Γ264 και 
Γ361, καθώς και τµήµατα των Ο.Τ. Γ70, Γ142, Γ144, Γ146, Γ194, Γ204, Γ206, Γ212, Γ226, 
Γ228, Γ233, Γ244, Γ245, Γ255, Γ256, Γ266, Γ267, Γ400, Γ442, Γ447, Γ448, Γ466, Γ467, 
Γ472, Γ473, Γ517 και Γ518. 

29. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 
χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Γ-Α, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής 
κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987) εκτός από:  

• Πρατήρια βενζίνης  

• Συνεργεία αυτοκινήτων.   
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως γενική κατοικία Γ-Α τα Ο.Τ.  Γ192, Γ224, Γ230, Γ231, 
Γ250, Γ251, Γ253, Γ254, Γ258, Γ269, Γ271, Γ275, Γ342, Γ344, Γ345, Γ347, Γ348, Γ462, 
Γ464, Γ469, Γ471, Γ474, Γ475, Γ477, Γ488, Γ523, Γ524, Γ526, Γ527, Γ528, Γ592, Γ613, 
Γ614, Γ615, Γ624, Γ625, Γ626, Γ644, Γ653, Γ659, Γ660, Γ662 και Γ663, καθώς και 
τµήµατα των Ο.Τ. Γ70, Γ142, Γ144, Γ146, Γ194, Γ204, Γ206, Γ212, Γ226, Γ228, Γ244, 
Γ245, Γ255, Γ256, Γ266, Γ267, Γ400, Γ442, Γ447, Γ448, Γ466, Γ467, Γ472, Γ473, Γ517 και 
Γ518. 

30. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 
χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Κ, επιτρέπονται οι χρήσεις κεντρικών 
λειτουργιών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987). Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως κεντρικές λειτουργίες Κ τα Ο.Τ. Γ620, 
Γ619, Γ558, Γ521, Γ520, Γ352, Γ358, Γ246, Γ485, Γ480, Γ162, Γ695 και Γ350 καθώς και 
τµήµα του Ο.Τ. Γ467. 

31. Αποχαρακτηρίζονται ο θεσµοθετηµένος χώρος υποκέντρου στο Ο.Τ. Γ695 και η 
θεσµοθετηµένη κοινοτική αγορά τροφίµων στο Ο.Τ. Γ350 και, όπως προαναφέρθηκε, 
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χαρακτηρίζονται ως κεντρικές λειτουργίες µε επιτρεπόµενες χρήσεις αυτές του άρθρου 4 
του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987). 

32. Στα οικοδοµικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο ΕΜ 
(δηλαδή στην πλειονότητα των οικοδοµικών τετραγώνων της ΕΜΟ), προβλέπονται 
επαγγελµατικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης µε επιτρεπόµενες χρήσεις 
αυτές του άρθρου 5 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987).  

33. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 
χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο ΕΜ-Α, προβλέπονται επαγγελµατικές 
εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης µε επιτρεπόµενες χρήσεις αυτές του άρθρου 5 
του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987) και επιπλέον: 

• Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων 

• Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί 

• ∆ιοίκηση 

• Εµπορικά καταστήµατα. 
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως επαγγελµατικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης 
όχλησης ΕΜ-Α τα Ο.Τ. της ΕΜΟ Γ675, Γ669, Γ699, Γ696, Γ700, Γ697, καθώς και τµήµα 
του Ο.Τ. της ΕΜΟ Γ672. 

34. Στους λοιπούς οικοδοµήσιµους χώρους που χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το 
στοιχείο Α, επιτρέπονται οι χρήσεις αµιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται  στο άρθρο 
2 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987).  

∆ιευκρινίζεται ότι η διαχωριστική γραµµή που φαίνεται στο Χάρτη Π.2 µεταξύ των δύο 
κατηγοριών γενικής κατοικίας, Γ και Γ-Α, δηλώνει ότι η χρήση γενικής κατοικίας Γ 
αναπτύσσεται κατά το µήκος του προσώπου των οικοπέδων, ανεξαρτήτως του βάθους τους. 

Όσον αφορά στο χαρακτηρισµό νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προτείνονται οι 
ακόλουθες παρεµβάσεις: 
35. Αποχαρακτηρίζεται ο θεσµοθετηµένος χώρος γηροκοµείου στο Ο.Τ. Γ522 και 

χαρακτηρίζεται ως χώρος ΚΑΠΗ. 
36. Χαρακτηρίζεται ως χώρος ΚΑΠΗ τµήµα του Ο.Τ. Γ233, όπως ο χώρος αυτός µε 

στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΑ υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 
37. Χαρακτηρίζεται ως χώρος κοινωνικής πρόνοιας τµήµα του Ο.Τ. Γ672, όπως ο χώρος 

αυτός µε στοιχεία ΑΒΓ∆Α υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 
38. Το Ο.Τ.71 που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο διασπάται σε δύο  νέα οικοδοµικά 

τετράγωνα (Ο.Τ.71 και Ο.Τ.71Α), τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε πεζόδροµο, πλάτους 
4 µέτρων. Το Ο.Τ.71 παραµένει οικοδοµήσιµος χώρος, ενώ το Ο.Τ.71Α χαρακτηρίζεται ως 
χώρος παιδικής χαράς. 

39. Το Ο.Τ. Γ442 που αποτελεί οικοδοµήσιµο χώρο διασπάται σε δύο νέα οικοδοµικά 
τετράγωνα (Ο.Τ. Γ442 και Ο.Τ. Γ442Α), τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε πεζόδροµο 
µεταβλητού πλάτους, λόγω του υφιστάµενου κτίσµατος ιερού ναού. Το Ο.Τ. Γ442 
παραµένει οικοδοµήσιµος χώρος και επιβάλλονται προκήπια πλάτους τεσσάρων (4) 
µέτρων προς την πλευρά του πεζόδροµου, ενώ στο Ο.Τ. Γ442Α καθορίζεται η θέση ιερού 
ναού. 

40. Το Ο.Τ. Γ514 που αποτελεί θεσµοθετηµένο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων, 
χαρακτηρίζεται επιπλέον και ως χώρος στάθµευσης.  

41. Το Ο.Τ. Γ667 που αποτελεί θεσµοθετηµένο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων, 
χαρακτηρίζεται επιπλέον και ως χώρος στάθµευσης.  

42. Το Ο.Τ. Γ247 που αποτελεί θεσµοθετηµένο κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηρίζεται 
επιπλέον και ως υπόγειος χώρος στάθµευσης. 

43. Το Ο.Τ. Γ248 που αποτελεί θεσµοθετηµένο χώρο διοίκησης, χαρακτηρίζεται επιπλέον 
και ως υπόγειος χώρος στάθµευσης.  

44. Το Ο.Τ. Γ265 που αποτελεί θεσµοθετηµένο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων, 
χαρακτηρίζεται επιπλέον και ως υπόγειος χώρος στάθµευσης. 

Επιπλέον, στη Θέρµη προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου στην περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου (Ο.Τ. Γ465): 
45. Αποχαρακτηρίζονται από τη χρήση του χώρου αρχαιολογικού πάρκου τα τµήµατα του 

Ο.Τ. Γ465 που δεν εµπίπτουν στον αρχαιολογικό χώρο, όπως αυτός 
επαναπροσδιορίστηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, µε το υπ’ αριθµ. 6115/21.5.2002 
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έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Έτσι, διασπάται το 
Ο.Τ. Γ465 και δηµιουργούνται δώδεκα νέα οικοδοµικά τετράγωνα (Ο.Τ. Γ465, Γ465Β, 
Γ465Γ, Γ730, Γ731, Γ732, Γ733, Γ734, Γ735, Γ736, Γ738 και Γ739), τα οποία χωρίζονται 
µεταξύ τους µε δίκτυο οδού και πεζοδρόµων.  

46. Από τα δώδεκα νέα οικοδοµικά τετράγωνα, τα Ο.Τ. Γ465, Γ465Β και Γ465Γ διατηρούν 
το χαρακτηρισµό του χώρου αρχαιολογικού πάρκου, τα  Ο.Τ. Γ731, Γ732, Γ734, Γ735 και 
Γ736 χαρακτηρίζονται ως οικοδοµήσιµοι  χώροι, τα Ο.Τ. Γ738 και Γ739 χαρακτηρίζονται ως 
χώροι πρασίνου, το Ο.Τ. Γ730 χαρακτηρίζεται ως χώρος στάθµευσης, ενώ στο Ο.Τ. Γ733 
χαρακτηρίζεται χώρος πρασίνου ο χώρος µε τα στοιχεία ΑΒΖΕΑ και χώρος στάθµευσης ο 
χώρος µε τα στοιχεία ΒΓ∆ΕΒ όπως υποδεικνύονται στο Χάρτη Π.2. 

47. Το Ο.Τ. Γ490, το οποίο αποτελεί θεσµοθετηµένη νησίδα πρασίνου, ενώνεται µε το νέο 
χώρο πρασίνου του Ο.Τ. Γ738, καθώς καταργείται ο πεζόδροµος που το διαχώριζε από το 
εγκεκριµένο Ο.Τ. Γ465. 

48. Σχεδιάζεται νησίδα πρασίνου (Ο.Τ. Γ737) στο νοτιοανατολικό τµήµα της περιοχής του 
αρχαιολογικού πάρκου και συγκεκριµένα κάτω από τον οικοδοµήσιµο χώρο του Ο.Τ. Γ734. 

49. Μεταξύ του χώρου αρχαιολογικού πάρκου του ΟΤ. Γ465Γ και των οικοδοµήσιµων 
χώρων των Ο.Τ. Γ732 και Γ734 προβλέπεται δρόµος αυτοκινήτων, πλάτους 9 µέτρων, και 
ποδηλατόδροµος, πλάτους 5 µέτρων. 

50. Προβλέπεται δίκτυο πεζοδρόµων, όπως σηµειώνονται στο Χάρτη Π.2, εκ των οποίων 
ο κεντρικός πεζόδροµος, πλάτους 8 µέτρων, συνδέει τις εκατέρωθεν περιοχές κατοικίας 
και διέρχεται µέσα από τον αρχαιολογικό χώρο. Οι υπόλοιποι πεζόδροµοι, πλάτους 3-8 
µέτρων, σχεδιάζονται µε τρόπο που να καθιστά διακριτές τις προαναφερόµενες χρήσεις 
και συγχρόνως τις ενοποιούν λόγω του ήπιου χαρακτήρα που έχει ο πεζόδροµος. 

51. Στους προτεινόµενους οικοδοµήσιµους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο Χάρτη 
Π.2 µε το στοιχείο Α, επιτρέπονται οι χρήσεις αµιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται 
από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987).  

52. Στους οικοδοµήσιµους χώρους επιβάλλονται προκήπια πλάτους πέντε (5) έως οκτώ 
(8) µέτρων, όπως σηµειώνονται στο Χάρτη Π.2.  

53. Τα ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης 
των οικοπέδων ορίζονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα στον Τοµέα ΙΙ του από 6.6.2000 Π.∆. 
(ΦΕΚ 428∆/12.7.2000), όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.3. 

II. Τριάδι 
Στην περιοχή του παλαιού οικισµού του Τριαδίου, όπου ισχύει η υπ’ αριθµ. 
29/οικ/55158/ΠΣΚ/2666/28.11.1995 Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
1163∆/22.12.1995), ο επανακαθορισµός των χρήσεων γης στους οικοδοµήσιµους χώρους 
προτείνεται ως εξής: 
54. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 

χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Γ-Α, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής 
κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987) εκτός από:  

• Πρατήρια βενζίνης  

• Συνεργεία αυτοκινήτων.  
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως γενική κατοικία Γ-Α τα Ο.Τ. 10, 15, 18, 19, 22, 27 και 28 
καθώς και τµήµατα των Ο.Τ. 5, 7, 8 και 21. 

55.  Στους  λοιπούς οικοδοµήσιµους χώρους που χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το 
στοιχείο Α, επιτρέπονται οι χρήσεις αµιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 
2 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987) 

∆ιευκρινίζεται ότι η διαχωριστική γραµµή που φαίνεται στο Χάρτη Π.2 µεταξύ της αµιγούς 
κατοικίας Α και της γενικής κατοικίας Γ-Α  δηλώνει ότι η χρήση της γενικής κατοικίας Γ-Α 
αναπτύσσεται κατά το µήκος του προσώπου των οικοπέδων, ανεξαρτήτως του βάθους τους. 
Όσον αφορά στο χαρακτηρισµό νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προτείνονται οι 
ακόλουθες παρεµβάσεις: 
56. Αποχαρακτηρίζεται ο χώρος γηπέδου στο Ο.Τ.25 και χαρακτηρίζεται ως χώρος 

πολιτισµού-ΚΑΠΗ-προσχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, στο Ο.Τ.25 επιβάλλονται 
πρασιές πλάτους πέντε (5) µέτρων. 
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57. Χαρακτηρίζεται ως χώρος νηπιαγωγείου τµήµα του Ο.Τ.4, όπως ο χώρος αυτός µε 
στοιχεία ΑΒΓ∆Α υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 

58. Χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου το Ο.Τ.16. 
Στις περιοχές που ισχύει η υπ’ αριθµ. 6535/4.11.1998 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1011∆/15.12.1998), δηλαδή στις περιοχές 
επέκτασης του Τριαδίου, ο προτεινόµενος επανακαθορισµός των χρήσεων γης στους 
οικοδοµήσιµους χώρους έχει ως εξής: 
59. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 

χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2  µε το στοιχείο Γ-A, επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής 
κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987) εκτός από:  

• Πρατήρια βενζίνης  

• Συνεργεία αυτοκινήτων.  
Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως γενική κατοικία Γ-Α το Ο.Τ. Γ59, καθώς και τµήµατα των 
Ο.Τ. Γ23Α, Γ56, Γ57, Γ62, Γ64, Γ65, Γ24Α, Γ100 και Γ136. 

60. Στα οικοδοµικά τετράγωνα και στα τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων που 
χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το στοιχείο Κ, επιτρέπονται οι χρήσεις κεντρικών 
λειτουργιών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 
166∆/6.3.1987). Συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται ως κεντρικές λειτουργίες Κ τα Ο.Τ. Γ119, 
Γ120 και Γ121. 

61. Στους λοιπούς οικοδοµήσιµους χώρους που χαρακτηρίζονται στο Χάρτη Π.2 µε το 
στοιχείο Α, επιτρέπονται οι χρήσεις αµιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 
του από 23.2.1987 Π.∆. (ΦΕΚ 166∆/6.3.1987).  

∆ιευκρινίζεται ότι η διαχωριστική γραµµή που φαίνεται στο Χάρτη Π.2 µεταξύ της αµιγούς 
κατοικίας Α και της γενικής κατοικίας Γ-Α δηλώνει ότι η χρήση της γενικής κατοικίας Γ-Α 
αναπτύσσεται κατά το µήκος του προσώπου των οικοπέδων, ανεξαρτήτως του βάθους τους. 
Όσον αφορά στο χαρακτηρισµό νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προτείνονται οι 
ακόλουθες παρεµβάσεις: 
62. Χαρακτηρίζεται ως χώρος δηµοτικού σχολείου το Ο.Τ. Γ102. 
63. Χαρακτηρίζεται ως χώρος γυµνασίου-λυκείου τµήµα του Ο.Τ. Γ130, όπως ο χώρος 

αυτός µε στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΑ υποδεικνύεται στο Χάρτη Π.2. 
Επισηµαίνεται ότι µε την παρούσα πρόταση τροποποίησης των θεσµοθετηµένων χρήσεων 
γης των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου δεν επηρεάζονται οι γενικές διατάξεις του ισχύοντος 
ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης (ΦΕΚ 451ΑΑΠ/13.12.2013), οι οποίες υπερισχύουν ως 
υπερκείµενο επίπεδο σχεδιασµού.   

Πολεοδοµικός κανονισµός - Όροι και περιορισµοί δόµησης Γενικοί όροι και περιορισµοί 
δόµησης 

Η παρούσα µελέτη επανακαθορίζει τους συντελεστές δόµησης και τους λοιπούς όρους και 
περιορισµούς δόµησης των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου, όπως είχαν καθοριστεί βάσει των 
ήδη εγκεκριµένων Πολεοδοµικών Μελετών ή και άλλων ειδικών Αποφάσεων Ρυµοτοµίας.  

Ι. Θέρµη 
Στη Θέρµη επανακαθορίζονται οι ακόλουθοι τοµείς συντελεστών δόµησης και λοιπών όρων 
δόµησης, όπως είχαν καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 29/ΠΣΚ/40421/1706/21.8.1995 Απόφαση 
Νοµάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1023∆/27.11.1995) και το από 6.6.2000 Π.∆. (ΦΕΚ 
428∆/12.7.2000): 

Τοµέας Ι  
64. Συντελεστής δόµησης: ένα (1,0) 
65. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15,00 µ.) µέτρα 
66. Ελάχιστο εµβαδόν: διακόσια πενήντα (250 τ.µ.) τετραγωνικά µέτρα 
67. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδοµήντα τοις εκατό (70%) 
68. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: ένδεκα (11,00 µ.) µέτρα 

Επιτρέπεται η υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους των 11,0 µέτρων 
εφόσον κατασκευάζεται στέγη, της οποίας το µέγιστο ύψος στο ανώτερο σηµείο της 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 µέτρα έστω και αν δεν έχει γίνει εξάντληση του 
µέγιστου ύψους των 11,00 µέτρων. 
Τοµέας ΙΙ  
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69. Συντελεστής δόµησης: έξι δέκατα (0,6) 
70. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) µέτρα 
71. Ελάχιστο εµβαδόν: οκτακόσια (800) τ.µ. 
72. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας 

τους  
73. Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων µέχρι τον πλήρη διαχωρισµό τους σε 

περισσότερα του ενός κτίρια όταν προκύπτει επιφάνεια κτιρίου µεγαλύτερη των 500 τ.µ. 
74. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων κτιρίων: οκτώ (8) µέτρα, το οποίο 

προσαυξάνεται κατά δύο (2,00) µέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης. 
Τοµέας ΙΙΙ  

75. Συντελεστής δόµησης: οκτώ δέκατα (0,8) 
76. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι  πέντε (25) µέτρα 
77. Ελάχιστο εµβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.µ. 
78. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων κτιρίων: εννέα (9) µέτρα, το 

οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2,00) µέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης. 
Τοµέας ΙΙ1  

79. Συντελεστής δόµησης: έξι δέκατα (0,6) 
80. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) µέτρα 
81. Ελάχιστο εµβαδόν: επτακόσια (700) τ.µ. 
82. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της 

επιφανείας τους  
83. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων κτιρίων: οκτώ (8) µέτρα.  
Επιπλέον των προϋποθέσεων αρτιότητας των τοµέων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙ1, σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του από 6.6.2000 Π.∆. (ΦΕΚ 428∆), απαιτείται όπως: α) στο οικοδοµήσιµο τµήµα του 
οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου µε ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50,00) τ.µ., και 
ελάχιστη πλευρά πέντε (5) µέτρα και β) τα οικόπεδα δε δηµιουργήθηκαν από κατάτµηση που 
έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10.10.1985 Π.∆. (ΦΕΚ 689∆). 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι καθώς το ισχύον ΓΠΣ ∆.Ε. Θέρµης (ΦΕΚ 
451ΑΑΠ/13.12.2013) καταργεί την ΖΑΣ στην περιοχή του οικισµού Θέρµης, καταργείται και η 
ΕΖΥΣ που αναφέρεται στα ∆ιαγράµµατα της εγκεκριµένης Πολεοδοµικής Μελέτης του 
οικισµού της Θέρµης (Π.∆./6.6.2000 - ΦΕΚ 428∆/12.7.2000). Συνεπώς, στον τοµέα ΙΙ1, ο 
οποίος αναφέρεται στα ανωτέρω ∆ιαγράµµατα ως τοµέας ΕΖΥΣ, δεν ισχύει πλέον η 
προσαύξηση του συντελεστή δόµησης. 

ΙΙ. Τριάδι 
Στο Τριάδι επανακαθορίζονται οι ακόλουθοι τοµείς συντελεστών δόµησης και λοιπών όρων 
δόµησης, όπως είχαν  καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 29/οικ/55158/ΠΣΚ/2666/28.11.1995 
Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1163∆/22.12.1995), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε την υπ’ αριθµ. 29/7193/ΠΣΚ/674/20.3.1996 Απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 
(ΦΕΚ 445∆/7.5.1996),  και την υπ’ αριθµ. 6535/4.11.1998 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1011∆/15.12.1998): 
Τοµέας Α 
84. Συντελεστής δόµησης: οκτώ δέκατα (0,80) 
85. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14,00 µ.) µέτρα 
86. Ελάχιστο εµβαδόν: διακόσια πενήντα (250 τ.µ.) τετραγωνικά µέτρα 

Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα 
οικόπεδα όπως παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας. 

87. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδοµήντα τοις εκατό (70%) 
88. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: οκτώ µέτρα και πενήντα εκατοστά (8,50 µ.). 

Επιτρέπεται η υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους των 8,50 µέτρων εφόσον 
κατασκευάζεται στέγη, της οποίας το µέγιστο ύψος στο ανώτερο σηµείο της δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα 2,00 µέτρα έστω και αν δεν έχει γίνει εξάντληση του µέγιστου ύψους των 
8,50 µέτρων. 

Τοµέας Β 
89. Συντελεστής δόµησης: πενήντα πέντε εκατοστά (0,55) 
90. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα οκτώ (18) µέτρα 
91. Ελάχιστο εµβαδόν: οκτακόσια (800) τ.µ. 
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Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα οικόπεδα που δηµιουργήθηκαν 
πριν την ισχύ του Ν.651/77 (ΦΕΚ 207Α) και έχουν ελάχιστο εµβαδόν 250 τ.µ. και ελάχιστο 
πρόσωπο 12 µ. 

92. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%)  
93. Μέγιστο ύψος κτιρίων: επτά και µισό (7,5) µέτρα  

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης επιτρέπεται υπέρβαση του µέγιστου ύψους έως 2 
µέτρα.  

Τοµέας Γ 
94. Συντελεστής δόµησης: πενήντα πέντε εκατοστά (0,55) 
95. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14) µέτρα 
96. Ελάχιστο εµβαδόν: τριακόσια (300) τ.µ. 
97. Μέγιστη κάλυψη: εβδοµήντα τοις εκατό (70%)  
98. Μέγιστο ύψος κτιρίων: επτά και µισό (7,5) µέτρα  

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης επιτρέπεται υπέρβαση του µέγιστου ύψους έως 2 
µέτρα.  

Ελάχιστη απόσταση κτίσµατος από τις Ρυµοτοµικές Γραµµές στους χώρους ειδικών χρήσεων 
Ι. Θέρµη 
Στους ακόλουθούς χώρους ειδικών χρήσεων του οικισµού της Θέρµης προτείνεται ο 
καθορισµός ελάχιστης απόστασης κτίσµατος από τις Ρυµοτοµικές Γραµµές ως εξής: 

15. Στα Ο.Τ. Γ195 (χώρος δηµοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου), Γ135 (χώρος 
νηπιαγωγείου-αθλητικών εγκαταστάσεων), Γ141 (χώρος γυµνασίου-λυκείου), Γ234 
(χώρος πρασίνου-πολιτιστικού κέντρου), Γ265 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων), 
Γ325 (χώρος δηµοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου), Γ334 (χώρος γυµνασίου-λυκείου), 
Γ335 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων), Γ608 (χώρος δηµοτικού σχολείου-
νηπιαγωγείου), Γ542 (χώρος δηµοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου), Γ522 (χώρος 
ΚΑΠΗ), Γ515 (χώρος δηµοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου), Γ514 (χώρος αθλητικών 
εγκαταστάσεων), Γ667 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων), καθώς και στο χώρο 
σχολείου του Ο.Τ.27, στο χώρο ιερού ναού του Ο.Τ.49 και στο χώρο δηµοτικού 
σχολείου-νηπιαγωγείου του Ο.Τ. Γ478, η ελάχιστη απόσταση κτίσµατος από τις 
Ρυµοτοµικές Γραµµές καθορίζεται στα 5 µέτρα. 

16. Στα Ο.Τ.41 (χώρος πολιτιστικού κέντρου),  Γ196 (χώρος παιδικού σταθµού), Γ235 
(χώρος εκκλησίας), Γ324 (χώρος παιδικού σταθµού), Γ610 (χώρος εκκλησίας), Γ487 
(χώρος ιερού ναού), στο χώρο παιδικού σταθµού του Ο.Τ. Γ478, καθώς και στους 
χώρους παιδικού σταθµού και νηπιαγωγείου του Ο.Τ.48, η ελάχιστη απόσταση 
κτίσµατος από τις Ρυµοτοµικές Γραµµές καθορίζεται στα 3 µέτρα. 

ΙΙ. Τριάδι 
Στους ακόλουθους χώρους ειδικών χρήσεων του οικισµού του Τριαδίου προτείνεται ο 
καθορισµός ελάχιστης απόστασης κτίσµατος από τις Ρυµοτοµικές Γραµµές ως εξής: 

17. Στα Ο.Τ. Γ25A (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων), Γ80 (χώρος αθλητικών 
εγκαταστάσεων), καθώς και στο χώρο δηµοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου του Ο.Τ.21-
Γ21Α, στο χώρο ιερού ναού του Ο.Τ.21 και στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Γ107, η ελάχιστη απόσταση κτίσµατος από τις Ρυµοτοµικές Γραµµές καθορίζεται στα 
5 µέτρα. 

18. Στο Ο.Τ. Γ123 (χώρος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων-χώρος παιδικού σταθµού), η 
ελάχιστη απόσταση κτίσµατος από τις Ρυµοτοµικές Γραµµές καθορίζεται στα 3 µέτρα. 

 

Επειδή λοιπόν η συγκεκριµένη µελέτη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για προσαρµογή 
των θεσµοθετηµένων ρυµοτοµικών σχεδίων των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου της ∆.Ε. 
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης, αφενός στις κατευθύνσεις του νέου Γ.Π.Σ. της ∆.Ε. Θέρµης του 
∆ήµου Θέρµης, ως προς τις προβλεπόµενες από αυτό χρήσεις γης, και, αφετέρου, στις 
διατάξεις του νέου ν. 4269/2014 - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και δεν 
καταστρατηγείται το άρθρο 10 § 4α του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197α/27.8.2002), δεν 
µειώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι στο σύνολό τους, εφόσον δεν επιβάλλονται νέοι όροι και 
περιορισµοί δόµησης η υπηρεσία εισηγείται υπέρ της θετικής γνωµοδότησης σχετικά µε τη 
«Μελέτη προσαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου της ∆.Ε. 
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Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στον ν. 4269/2014 και στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης» 
 
Με την υπ. αριθµ. 85/2016 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης το 
Συµβούλιο γνωµοδοτεί οµόφωνα και εγκρίνει τη Μελέτη προσαρµογής της πολεοδοµικής 
µελέτης των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στο 
Ν.4269/2016 και στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης. 
 
Τέλος µε την αριθ. 43/2016 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου επίσης 
γνωµοδότησε θετικά και ενέκρινε οµόφωνα τη µελέτη προσαρµογής.  

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου 
και την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια,  την αριθµ. 
85/2016 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, τις διατάξεις του 
άρθρου 75 §9,  του άρθρου 77§2 και του άρθρου 93§2 του Ν. 3463/8.6.2006 σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 3 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 17.7.1923 
(ΦΕΚ 228Α/16.8.1923) και  τις διατάξεις των Ν. 1337/1983 (άρθρο 42) και Ν. 4067/2012 
(άρθρο 31), του Ν. 3852/2010, του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ197Α/27.8.2002) καθώς και η 
εγκύκλιος ∆ΤΕ/δ/43511/161/55/13.6.1988 “Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, 
επεκτάσεις κ.λ.π. ρυµοτοµικών σχεδίων”. 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Θετικά σχετικά µε την  Μελέτη προσαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης των οικισµών 
Θέρµης και Τριαδίου της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στο Ν.4269/2016 και στις 
κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης, όπως αποτυπώνεται στην 
ανωτέρω εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 
 
Οι ∆Σ Καρκατζούνης Θεοφάνης, Τριανταφυλλίδου Ιώαννα και Σφονδύλας ∆ηµήτριος 
δήλωσαν παρών  διατηρώντας τις επιφυλάξεις τους ως προς το γενικό πολεοδοµικό το οποίο 
είχαν καταψηφίσει αναφέροντας ότι η συγκεκριµένη µελέτη εναρµονίζεται σε αυτό. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 365/2016. 
 
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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