
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

 

Αριθµ. Απόφ. 508/2016      ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ειδικών όρων δόµησης και 
ελαχίστων αποστάσεων κατασκευών από τα γύρω όρια  

στο υπ αριθµ. 01Ν οικόπεδο του Ο.Τ. Γ325 Επέκτασης 

∆ήµου Θέρµης, χαρακτηρισµένο ως χώρος 

Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου» 

 

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   

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. 
 

H Πρόεδρος εισηγούµενη το 7ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ. 
αριθµ. πρωτ: 41079/25-11-2016 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 κατασκευών από τα γύρω όρια, στο 
υπ αριθµ. 01Ν οικόπεδο του Ο.Τ. Γ325  Επέκτασης  ∆ήµου Θέρµης, χαρακτηρισµένο ως χώρος 
Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου και η οποία 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 “Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 
Γ325, οικόπεδο 01Ν, του ∆ήµου Θέρµης”, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο  κτιριολογικό πρόγραµµα 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
προτείνει τον καθορισµό ειδικών όρων δόµησης για την ανέγερση του 7ου 2/θ Νηπιαγωγείου 
Θέρµης µε πρόβλεψη και για 6/θ ∆ηµοτικό σχολείο, στο οικόπεδο µε αριθµό 01Ν του Οικοδοµικού 
τετραγώνου Γ325, το οποίο βρίσκεται µεταξύ των οδών Φίλωνος Κτενίδη, Παναγίας Γούµερα, 
Τραπεζούντος, Αργυρούπολης (µη διανοιγµένος πεζοδρόµος) και συνορεύει νοτιοανατολικά µε το 
Ο.Τ. Γ326 που είναι χαρακτηρισµένο ως παιδική χαρά.  
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 4), 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 Γ325, το οποίο καθορίσθηκε ως χώρος ανέγερσης  ∆ηµοτικού 
Σχολείου – Νηπιαγωγείου (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 γύρω όρια του κοινωφελή χώρου, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
ξεχωριστή διοικητική πράξη βάσει του (α) σχετικού, 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”. 
 
Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης 50 νηπίων και κατ’ εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδίου, ο 
∆ήµος Θέρµης, µε την υπ’ αρίθµ. 147/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ανέθεσε τη 
µελέτη του 7ου Νηπιαγωγείου Θέρµης σε ιδιώτη µελετητή. Προκειµένου για την άρτια ολοκλήρωση 
της µελέτης του Νηπιαγωγείου, εκπονήθηκε προσχέδιο και του παρακείµενου ∆ηµοτικού Σχολείου, 
προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος του κτιρίου που µπορεί να χωρέσει στο τµήµα του 
οικόπεδου που του αναλογεί καθώς και ο τύπος στον οποίο αντιστοιχεί (6θέσιο/ 9θέσιο/ 12θέσιο). 
Έτσι διαφάνηκε ότι ο τύπος του σχολείου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 6θέσιου, 
προκειµένου να αποµείνει και ο ανάλογος αύλιος χώρος.  Σύµφωνα µε την ολοκληρωµένη πλέον 
αρχιτεκτονική µελέτη, η οποία έχει λάβει υπ’ όψιν της τα εγκεκριµένα κτιριολογικά προγράµµατα 
του ΥΠΕΠΘ για 2/θ Νηπιαγωγείο και 6/θ ∆ηµοτικό σχολείο, δυναµικότητας 150 µαθητών, καθώς 
και τη διαµόρφωση των αύλειων χώρων τους για εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες, 
προέκυψαν τα εξής µεγέθη, όπως αναγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο διάγραµµα δόµησης και 
στο πινακάκι που ακολουθεί: 
 

 Πραγµατοποιούµεν Μελλοντική Σύνολο Μέγιστα Εµβαδόν 



ο Νηπιαγωγείο Πρόβλεψη για 
∆ηµοτικό Σχολείο 

Επιτρεπόµεν
α µεγέθη 

οικοπέδου x 
συντελεστές 

∆όµηση 415,78 τ.µ. 1775 τ.µ. 2190,78 
τ.µ.< 

2618,24 =4363,73 x 0,6 

Κάλυψη 491,50 τ.µ. 887,50 τ.µ. 1379,00 
τ.µ.< 

1745,49 =4363,73 x 40% 

Η max 4,70 µ. 8 µ. - 8 - 

Στέγη 1,63 µ. 2 µ. - 2 - 

 
Κατά το σχεδιασµό, λαµβάνοντας υπόψη κατ’ αρχήν το σωστό προσανατολισµό των σχολικών 
µονάδων, κρίθηκε επιβεβληµένη η στρέψη τους σε σχέση µε τα όρια του οικοπέδου. Έτσι λοιπόν 
τα κτίρια δεν ακολουθούν τα γύρω όρια, αλλά µόνο σηµειακά τα προσεγγίζουν. Η στροφή αυτή 
ωστόσο κατακερµατίζει τον ακάλυπτο χώρο. Έτσι για να µπορέσουν να ενταχθούν µεγάλες 
ορθογώνιες επιφάνειες υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως το γήπεδο µπάσκετ, είναι αναγκαία η 
εξεύρεση επιπλέον χώρου δια του ορισµού της ελάχιστης απόστασης των κτιρίων από τα γύρω 
όρια στα 3µ. αντί των 5µ. της ευρύτερης περιοχής. Ο επιπλέον αυτός χώρος των 2µ. περιµετρικά 
θα αποδοθεί στην αυλή, στα γήπεδα, στο πάρκινγκ και σε υπαίθριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
π.χ. λαχανόκηπος Νηπιαγωγείου και δε θα καταληφθεί από κτισµένο, διότι τα δύο κτίρια, 
Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό σχολείο, τοποθετούνται υπό γωνία σε σχέση µε τα όρια και µόνο 
σηµειακά τα προσεγγίζουν. ∆εν θα υπάρχουν δηλαδή µεγάλα µέτωπα κτιρίων επί οδού. 
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται  

1.τον καθορισµό των όρων δόµησης στο Ο.Τ. Γ325 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 Ε κτισµάτων > 500τ.µ.  
διότι η δοµήσιµη και η καλυπτόµενη επιφάνεια που προκύπτουν σύµφωνα µε το µέγεθος του 
οικοπέδου και το µέγιστο ύψος, αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες  2/θ Νηπιαγωγείου και 6/θ 
∆ηµοτικού Σχολείου, σχεδιασµένων σύµφωνα µε τα  εγκεκριµένα κτιριολογικά προγράµµατα 
του ΥΠΕΠΘ. 
2.τον καθορισµός ελαχίστων αποστάσεων στο Ο.Τ. Γ325 των κτισµάτων από τα γύρω όρια, 
δηλαδή από τη ρυµοτοµική γραµµή και την αξονική γραµµή, η οποία διαχωρίζει το Ο.Τ. Γ325 από 
το Ο.Τ. Γ326 στα 3µ., για την καλύτερη χωροθέτηση του σχεδιαζόµενου Νηπιαγωγείου και του 
προβλεπόµενου ∆ηµοτικού σχολείου, καθώς και των συνοδών λειτουργιών, ήτοι γηπέδου µπάσκετ, 
αύλειου χώρου, χώρου στάθµευσης, λαχανόκηπου κτλ., στο οικόπεδο, δεδοµένου ότι: 
-∆εν θα υπάρχουν µεγάλα µέτωπα κτιρίων επί οδού. 
-Θα επιτευχθεί σωστός προσανατολισµός των σχολικών µονάδων. 
-Θα µπορούν να χωροθετηθούν υπαίθριες δραστηριότητες µε άνεση χώρου. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθ. 57/2016 απόφασή της γνωµοδότησε θετικά επί της 

εισήγησης  

 
 Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου του ∆.Σ. και της αρµόδιας υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 57/2016 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια, το υπ' αρίθµ. 6406/27-02-2008 έγγραφο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., το ΦΕΚ 428∆/2000 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 
3852/2010 
 



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

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

1.τον καθορισµό των όρων δόµησης στο Ο.Τ. Γ325 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 Ε κτισµάτων > 500τ.µ.  
διότι η δοµήσιµη και η καλυπτόµενη επιφάνεια που προκύπτουν σύµφωνα µε το  µέγεθος 
του οικοπέδου και το µέγιστο ύψος, αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 2/θ Νηπιαγωγείου και 6/θ 
∆ηµοτικού Σχολείου, σχεδιασµένων σύµφωνα µε τα  εγκεκριµένα κτιριολογικά προγράµµατα 
του ΥΠΕΠΘ. 
2.τον καθορισµό ελαχίστων αποστάσεων στο Ο.Τ. Γ325 των κτισµάτων από τα γύρω όρια, δηλαδή 
από τη ρυµοτοµική γραµµή και την αξονική γραµµή, η οποία διαχωρίζει το Ο.Τ. Γ325 από το Ο.Τ. 
Γ326 στα 3µ., για την καλύτερη χωροθέτηση του σχεδιαζόµενου Νηπιαγωγείου και του 
προβλεπόµενου ∆ηµοτικού σχολείου, καθώς και των συνοδών λειτουργιών, ήτοι γηπέδου µπάσκετ, 
αύλειου χώρου, χώρου στάθµευσης, λαχανόκηπου κτλ., στο οικόπεδο, δεδοµένου ότι: 
-∆εν θα υπάρχουν µεγάλα µέτωπα κτιρίων επί οδού. 
-Θα επιτευχθεί σωστός προσανατολισµός των σχολικών µονάδων. 
-Θα µπορούν να χωροθετηθούν υπαίθριες δραστηριότητες µε άνεση χώρου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  508/2016. 
 
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                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

            ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


