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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 34/20-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 506/2016 ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση σχετικά µε τη “Τροποποίηση – 

Αναθεώρηση Χωροταξικών ∆εδοµένων, µέσω Εντοπισµένων 
Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων και Ρυθµίσεων, λόγο, των Νέων 
Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων από την κατασκευή της Ε.Ο. 16 
και της Οριοθέτησης του Κεντρικού Ρέµατος στην Π.Ε. 6 
(Περιοχή ΕΜΟ) Οικισµού Θέρµης ∆ήµου Θέρµης». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 20η-12-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 17:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 43.903/15-12-2016 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   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

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

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης  

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Κεφαλάς Ανέστης 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

11 Καρκατζίνος Νικόλαος   

12 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
αποχώρησε µετά από το 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης 

  

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Πράτανος Απόστολος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης   

20 Σαµαράς Σωκράτης   
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21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

25 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο, το 9ο θέµα συζητήθηκε 4ο  και το 
3ο θέµα συζητήθηκε 7ο. Το 5Ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. 
 

 Κατά τη συζήτηση του 5ου της ηµερησίας διατάξεως θέµατος η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του 
συµβουλίου την υπ. αριθµ. πρωτ: 41754/30-11-2016 εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Σχεδίου Πόλης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, σύµφωνα µε 
την οποία: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η περιοχή µελέτης αποτελεί τµήµα της Πολεοδοµικής Ενότητας 6 (ΕΜΟ) του εγκεκριµένου 
ΓΠΣ της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης και έχει εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο σύµφωνα µε το 
από 06-06-2000 Π.∆. (ΦΕΚ 428∆/12-07-2000) περί «Έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης 
τµήµατος του οικισµού Θέρµης ∆ήµου Θέρµης του (Ν. Θεσσαλονίκης) και καθορισµός 
οριογραµµών ρέµατος», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4691/05-12-2001 
(ΦΕΚ 60∆/05-02-2002) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
περί «Τροποποιήσεων ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχής επέκτασης του ∆ήµου Θέρµης Νοµού 
Θεσσαλονίκης». 

Συγκεκριµένα η περιοχή µελέτης αποτελεί το τµήµα της Πολεοδοµικής Ενότητας 6 (ΕΜΟ) 
νοτίως της Ε.Ο 16, που µε την υπ’ αριθµ. 268/2003 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης εξαιρέθηκε από την υπ’ αριθµ. 69 Πράξης Εφαρµογής, λόγω των προγραµµατισµένων 
έργων σύνδεσης αεροδροµίου µε την οδό Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (κόµβος) της “ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Ε.”, µε τον σχεδιασµό να γίνει τροποποίηση της ρυµοτοµίας και εν συνεχεία να συνταχθεί 
µεµονωµένη πράξη εφαρµογής µετά την ολοκλήρωση των έργων.  

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, αξιολογήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση και εντοπίστηκαν 
τα εξής θέµατα: 

1. Ο νέος ανισόπεδος κόµβος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Μουδανιών µε το αεροδρόµιο 
‘’ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ’’ έχει καταστήσει την Πολεοδοµική Μελέτη στην εν λόγω περιοχή 
ανεφάρµοστη. 

2. Στην ίδια περιοχή η κατασκευή δρόµου έξω από τα όρια της πολεοδοµικής µελέτης 
σε επαφή µε το στρατόπεδο ‘’ΣΕ∆ΕΣ’’, καθιστά µη απαραίτητη την αρτηρία που 
προτεινόταν από την Πολεοδοµική Μελέτη εντός της ΕΜΟ 

3. Η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο 
Τµήµα: Θέρµη – όρια Νοµών Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής του οδικού άξονα 
Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος» (NR 1610) από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α. Ε. επηρεάζει τη 
ρυµοτοµία, στο τµήµα της Εθνικής Οδού που διαπλατύνθηκε. 

4. Οι πεζόδροµοι και τα οικοδοµικά τετράγωνα µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο (στην 
ουσία  διαχωριστικές νησίδες πρασίνου), που προτεινόταν από την Πολεοδοµική 
Μελέτη παράλληλα µε την Ε.Ο. 16 Θεσσαλονίκη – Πολυγύρου δεν έχουν πλέον 
κάποιο λειτουργικό όφελος. 

5. Οικοδοµικά Τετράγωνα ή και τµήµατα αυτών µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο δεν 
έχουν υλοποιηθεί καθώς στη θέση τους είναι κατασκευασµένος δρόµος. 

6. Παρουσιάζονται ως οικοδοµικά τετράγωνα µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο και 
τµήµατα  του αρχειοθετηµένου ρέµατος. 

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης στην περιοχή 
νοτίως της Ε.Ο.16 Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, για την οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη 
εφαρµογής λαµβάνοντας υπόψη τα νέα κυκλοφοριακά δεδοµένα. Επιπλέον, θα πρέπει να 
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υπάρξουν και επιµέρους εντοπισµένες τροποποιήσεις του ρυµοτοµικού σχεδίου στην 
περιοχή που έχει συνταχθεί η πράξη εφαρµογής, ωστόσο, επειδή οι τροποποιήσεις αυτές θα 
αφορούν µόνο κοινόχρηστους χώρους δεν θα επηρεαστούν οι ιδιοκτησίες, όπως έχουν 
προκύψει από την Πράξη Εφαρµογής . 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη της υπ’ αριθ. 52/2015 
µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Τροποποίηση – 
Αναθεώρηση Χωροταξικών ∆εδοµένων, µέσω Εντοπισµένων Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων 
και Ρυθµίσεων, λόγω, των Νέων Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων από την Κατασκευή της Ε.Ο. 16 
και της Οριοθέτησης του Κεντρικού Ρέµατος, στην Π.Ε. 6 (Περιοχή ΕΜΟ) Οικισµού Θέρµης 
∆ήµου Θέρµης»  η οποία ανατέθηκε στην “Ανώνυµη Εταιρία τεχνικών µελετών “∆ΙΚΤΥΟ ΑΕ”  
µε την υπ’ αριθ. 494/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Η δαπάνη για την εκπόνηση της 
µελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των €12.672,38 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%). 

Η µελέτη, αφού προηγήθηκαν συναντήσεις στην υπηρεσία µας, όπου δόθηκαν διευκρινίσεις 
– παρατηρήσεις αναφορικά µε την εκπόνησή της, υποβλήθηκε – ενσωµατώνοντας τις τελικές 
διορθώσεις - στην υπηρεσία στις 17.11.2016. 

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Κάθε πολεοδοµική ρύθµιση που γίνεται στον οικείο ∆ήµο απαιτεί 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, ........”. 
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, της 
εγκυκλιίου ∆ΤΕ/δ/43511/161/55/13.6.1988 “Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, 
επεκτάσεις κ.λ.π. ρυµοτοµικών σχεδίων”, του Ν. 3852/2010 καθώς και του Ν. 3044/2002 
(ΦΕΚ197Α/27.8.2002). 
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.  

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ 
Με τη µελέτη επιχειρήθηκε η βέλτιστη και ορθολογική διάρθρωση των οικοδοµικών 
τετραγώνων και των εσωτερικών οδών. Η χάραξη των νέων οικοδοµικών τετραγώνων έλαβε 
υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση (εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη) και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών επεκτάσεων ενσωµατώνοντας τα νέα κυκλοφοριακά δεδοµένα 
στην περιοχή.  

Πιο συγκεκριµένα µε την πρόταση τροποποίησης του Ρυµοτοµικού Σχεδίου προτείνονται οι 
παρακάτω αλλαγές: 

• Καταρχάς στην περιοχή νοτίως της Ε.Ο.16 Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, για την οποία 
δεν έχει συνταχθεί πράξη εφαρµογής 

1. Καταργείται το Ο.Τ. Γ677 Κ.Χ. καθώς είναι εξολοκλήρου εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης 
για την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου, καθώς και µεγάλα τµήµατα των Ο.Τ. Γ680 
και Ο.Τ. Γ676 µε χρήση ΕΜΟ. 

2. Καταργείται επίσης το µεγαλύτερο τµήµα του Ο.Τ. Γ683 Κ.Χ.,  και του Ο.Τ. Γ681 Κ.Χ., 
καθώς είναι εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου, 
και ακολούθως καταργείται ο δρόµος πλάτους 6,00 µεταξύ του Ο.Τ. Γ677 Κ.Χ. και των 
Ο.Τ. Γ683 Κ.Χ. και του Ο.Τ. Γ681 Κ.Χ., όπως  και ο πεζόδροµος πλάτους 3,00 µ µεταξύ 
των Ο.Τ. Γ682 Κ.Χ. και Ο.Τ. Γ681 Κ.Χ.  µε τα Ο.Τ  Γ709 και Γ680 αντίστοιχα µε χρήση 
ΕΜΟ. 

3. Το ρόλο του Ο.Τ. Γ683 Κ.Χ. (περιµετρικός κοινόχρηστος χώρος για τη ‘’µόνωση’’ της 
περιοχής ΕΜΟ), που καταργείται, προτείνεται να έχει το Ο.Τ. Γ682 Κ.Χ., το οποίο 
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ενσωµατώνει κάποια τµήµατα των καταργούµενων  Ο.Τ. Γ683 Κ.Χ. και του Ο.Τ. Γ681 
Κ.Χ., καθώς και του υφιστάµενου Γ 682 Κ.Χ., και προτείνεται στο δυτικό όριο της 
περιοχής ΕΜΟ µε τελευταία πράσινη γραµµή το όριο απαλλοτρίωσης για την κατασκευή 
του ανισόπεδου κόµβου.  

4. Προτείνεται περιµετρικός δρόµος πλάτους 6,00 µ. µεταξύ του παραπάνω κοινόχρηστου 
χώρου (Ο.Τ. Γ682 Κ.Χ.) και των Ο.Τ.  Γ709, Γ680 και Γ676. 

5. Το Ο.Τ. Γ676 µε χρήση ΕΜΟ, του οποίου µεγάλο τµήµα (σχεδόν το µισό) είναι εντός της 
ζώνης απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου, διαχωρίζεται σε δύο 
νέα οικοδοµικά τετράγωνα τα Ο.Τ. Γ676 και Ο.Τ. Γ676Α µε τη δηµιουργία δρόµου 
πλάτους 7,30 µ. µεταξύ τους, καθώς και ενός οικοδοµικού τετραγώνου µε χρήση Κ.Χ. – 
Χώρος Στάθµευσης (Ο.Τ. Γ676Β).  

6. Σε τµήµα του υφιστάµενου Ο.Τ Γ692 µε χρήση ΕΜΟ δηµιουργείται το Ο.Τ. 692Α µε 
χρήση Κ.Χ. – Χώρος Στάθµευσης. 

7. Τροποποιείται η ρυµοτοµία των Ο.Τ.Γ709 µε χρήση ΕΜΟ και του Ο.Τ.Γ709Α µε χρήση 
Κ.Χ- Χώρος Στάθµευσης . 

8. Καταργείται το Ο.Τ.Γ865 Κ.Χ. και ο πεζόδροµος µεταξύ αυτού και του Ο.Τ. Γ866 µε 
χρήση ΕΜΟ καθώς είναι εντός της ζώνης διαµόρφωσης του ισόπεδου κυκλικού κόµβου.  

9. Το Ο.Τ.867 Κ.Χ  (νησίδα πρασίνου) διαχωρίζεται σε τέσσερα νέα οικοδοµικά τετράγωνα 
τα Ο.Τ. Γ 867Α Κ.Χ. 867Β Κ.Χ., 867Γ Κ.Χ. και 867∆ Κ.Χ., µε χρήση πάλι κοινόχρηστου 
πρασίνου ενσωµατώνοντας τις νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις από την κατασκευή του 
ισόπεδου κόµβου. 

10. Το Ο.Τ.679 Κ.Χ (νησίδα πρασίνου) διαχωρίζεται σε δύο νέα οικοδοµικά τετράγωνα τα 
Ο.Τ. Γ 679Α Κ.Χ. και 679Β Κ.Χ., µε χρήση κοινόχρηστου χώρου και χώρου στάθµευσης 
αντίστοιχα. 

11. Καταργείται ο δρόµος πλάτους 24,00 µ. µε τη διαχωριστική νησίδα Ο.Τ. Γ688 Κ.Χ., 
καθώς έχει κατασκευαστεί ήδη δρόµος διπλής κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση της 
περιοχής στο ανατολικό όριο αυτής (εκτός σχεδίου περιοχή) σε επαφή µε το στρατόπεδο 
‘’ΣΕ∆ΕΣ’’ ο οποίος καταλήγει σε ισόπεδο κυκλικό κόµβο. 

12. Τροποποιείται η ρυµοτοµία του Ο.Τ.Γ678 µε χρήση ΕΜΟ ενσωµατώνοντας τµήµατα του 
παραπάνω δρόµου που καταργήθηκε. 

13. Το Ο.Τ.689 Κ.Χ διαχωρίζεται σε τέσσερα νέα οικοδοµικά τετράγωνα τα Ο.Τ. Γ 689Α Κ.Χ. 
689Β Κ.Χ., 689Γ Κ.Χ. και 689∆ Κ.Χ., µε χρήση πάλι κοινόχρηστου πρασίνου. 

14. Καταργείται το Ο.Τ. Γ694 Κ.Χ. καθώς σε τµήµα του είναι ήδη κατασκευασµένος ισόπεδος 
κυκλικός κόµβος ενώ τµήµα αυτού ενσωµατώνεται στο Ο.Τ. Γ689Α Κ.Χ. 

15. Σε όλα τα οικοδοµικά τετράγωνα επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 µ. πλην του Ο.Τ. Γ676 
του οποίου η πλευρά προς το Ο.Τ. Γ682 έχει προκήπιο πλάτους 3µ. 

� Στην περιοχή βόρεια της Ε.Ο.16 Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, για την οποία έχει 
συνταχθεί πράξη εφαρµογής  

16. Καταργούνται τα Ο.Τ. Γ698 και Γ715 µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο καθώς επίσης και ο 
πεζόδροµος  µεταξύ αυτών και των  Ο.Τ. Γ700, Γ697, Γ708, Γ710 και Γ716. Στη θέση του 
πεζοδρόµου προτείνεται δρόµος πλάτους 6 µ. µονής κατεύθυνσης  (στο σηµείο του Ο.Τ. 
Γ708 ο δρόµος είναι πλάτους 9µ. διπλής κατεύθυνσης), ο οποίος θα λειτουργεί 
παράλληλα µε την Ε.Ο. 16  µόνο για την εξυπηρέτηση της περιοχής ΕΜΟ. 

17. Καταργείται το Ο.Τ.Γ701 µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο (νησίδα πρασίνου), καθώς στη 
θέση  έχει κατασκευαστεί η Ε.Ο 16. 

18. Καταργείται  το Ο.Τ.Γ698Α µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο καθώς στη θέση του έχει 
κατασκευαστεί δρόµος διπλής κατεύθυνσης µε νησίδα ο οποίος αποτελεί την είσοδο και 
έξοδο του οικσµού Θέρµης. 

19. Για τον ίδιο λόγο το Ο.Τ.Γ519Γ  µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο διαχωρίζεται σε δύο 
οικοδοµικά τετράγωνα, το υφιστάµενο  Ο.Τ.Γ519Γ και το Ο.Τ.Γ702Α πάλι µε χρήση 
κοινόχρηστο πράσινο. Καταργείται και το Ο.Τ.Γ519Α µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο το 
οποίο είχε το ρόλο διαχωριστικής νησίδας πρασίνου καθώς είναι πλέον 
κατασκευασµένος δρόµος στη θέση του.  

20. Καταργείται ο πεζόδροµος µεταξύ των Ο.Τ.Γ704, Ο.Τ.Γ705 και του Ο.Τ Γ690 καθώς στη 
θέση του έχει κατασκευαστεί δρόµος µονής κατεύθυνσης (συνέχεια του δρόµου που 
περιγράφηκε παραπάνω). 
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21. Καταργείται και το Ο.Τ.Γ519Α  µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο (νησίδα πρασίνου), το 
οποίο είχε το ρόλο διαχωριστικής νησίδας πρασίνου καθώς είναι πλέον 
κατασκευασµένος δρόµος στη θέση του. 

22. Τροποποιείται η ρυµοτοµία του Ο.Τ.Γ674 (νησίδα πρασίνου) και του Ο.Τ.Γ684 µε χρήση 
Κοινόχρηστο Πράσινο λόγω της κατασκευής της Ε.Ο.16. 

23. Το Ο.Τ.Γ.665 µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο διαχωρίζεται σε δύο νέα οικοδοµικά 
τετράγωνα τα Ο.Τ.Γ665Α και Ο.Τ.Γ665Β, µε χρήση πάλι Κοινόχρηστο Πράσινο καθώς 
τµήµα του αρχικού οικοδοµικού τετραγώνου ήταν εντός οριοθετηµένου ρέµατος . 

24. Για τον ίδιο λόγο το Ο.Τ.Γ722 µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο διαχωρίζεται σε 4 νέα 
οικοδοµικά τετράγωνα, τα Ο.Τ.Γ722Α, Ο.Τ.Γ722Β, Ο.Τ.Γ722Γ και Ο.Τ.Γ722∆ µε χρήση 
πάλι Κοινόχρηστο Πράσινο, όπως επίσης και το Ο.Τ.Γ668 µε χρήση Κοινόχρηστο 
Πράσινο, το οποίο χωρίζεται σε Ο.Τ.Γ668Α και Ο.Τ.Γ668Β  µε χρήση Κοινόχρηστο 
Πράσινο. 

25. Το ίδιο συµβαίνει και µε το Ο.Τ.Γ519Β µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο, το οποίο 
διαχωρίζεται σε 3 οικοδοµικά τετράγωνα τα Ο.Τ.519Β, Ο.Τ.519∆ και Ο.Τ.519Ε µε χρήση 
Κοινόχρηστο Πράσινο, όπως επίσης και το Ο.Τ.Γ690 µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο, το 
οποίο χωρίζεται σε Ο.Τ.Γ690Α και Ο.Τ.Γ690Β  µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο. Να 
σηµειωθεί πως τµήµατα των νέων πλέον Ο.Τ.Γ690Α και Ο.Τ.Γ690Β εκτός του 
οριοθετηµένου ρέµατος, τροποποιούνται καταλλήλως και δεν ακολουθούν την 
υφιστάµενη ρυµοτοµία, για να ενσωµατώσουν τα νέα κυκλοφοριακά δεδοµένα από την 
κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόµβου στη οδό Ταβάκη.  

26. Τροποποιείται η ρυµοτοµία του Ο.Τ.Γ519 µε χρήση Κοινόχρηστο Πράσινο καθώς τµήµα 
του είναι εντός οριοθετηµένου ρέµατος. 

27. Τροποποιείται η ρυµοτοµία του Ο.Τ.Γ667 µε χρήση Αθλητισµού στο ανατολικό τµήµα, 
καθώς τµήµα του πεζόδροµου µεταξύ αυτού και του Ο.Τ.Γ722 είναι εντός οριοθετηµένου 
ρέµατος. 

Επειδή 

Τα παραδοτέα (τεύχη και διαγράµµατα) όπως συντάχθηκαν και διορθώθηκαν, είναι 
σύµφωνα µε τη σύµβαση, µε τις προφορικές και έγγραφες οδηγίες και παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµούς 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 «Τροποποίηση – Αναθεώρηση Χωροταξικών 
∆εδοµένων, µέσω Εντοπισµένων Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων και Ρυθµίσεων, λόγω, των 
Νέων Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων από την Κατασκευή της Ε.Ο. 16 και της Οριοθέτησης του 
Κεντρικού Ρέµατος, στην Π.Ε. 6 (Περιοχή ΕΜΟ) Οικισµού Θέρµης ∆ήµου Θέρµης» 

 

Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. 119/2016 σχετική 
απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης και την αριθ. 60/2016 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής µε τις οποίες γνωµοδοτούν οµόφωνα σχετικά µε την “Τροποποίηση – 
Αναθεώρηση Χωροταξικών ∆εδοµένων, µέσω Εντοπισµένων Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων 
και Ρυθµίσεων, λόγο, των Νέων Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων από την κατασκευή της Ε.Ο. 16 
και της Οριοθέτησης του Κεντρικού Ρέµατος στην Π.Ε. 6 (Περιοχή ΕΜΟ) Οικισµού Θέρµης 
∆ήµου Θέρµης”, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 
 

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. 
119/2016 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, την αριθ. 
60/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θέρµης. το από 06-06-2000 Π.∆. (ΦΕΚ 
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428∆/12-07-2000) του άρθρου 3 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 17.7.1923 (ΦΕΚ 
228Α/16.8.1923), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 

 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  οµόφωνα 

 

Θετικά σχετικά µε τη «Τροποποίηση – Αναθεώρηση Χωροταξικών ∆εδοµένων, µέσω 
Εντοπισµένων Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων και Ρυθµίσεων, λόγω, των Νέων Κυκλοφοριακών 
∆εδοµένων από την Κατασκευή της Ε.Ο. 16 και της Οριοθέτησης του Κεντρικού Ρέµατος, στην 
Π.Ε. 6 (Περιοχή ΕΜΟ) Οικισµού Θέρµης ∆ήµου Θέρµης», όπως αποτυπώνεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 506/2016. 
 
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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