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Από το πρακτικό της αριθµ. 07/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 15/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Γνωµοδότηση για την πρόταση σύνταξης ∆ιορθωτικής Πράξης Εφαρµογής για την ιδιοκτησία στην περιοχή
Επέκτασης Θέρµης µε κτηµατολογικό αριθµό 0608019 µε ιδιοκτήτες τους Ναζίρη Σάββα του Αθανασίου και
της Μαρίας και της Σµήλιου Μαρίας του Νικολάου και της Βιργινίας. 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 19η Ιουνίου  2017  ηµέρα της εβδοµάδας

∆ευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

µετά από την αριθµ. 20339/015-06-2017  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. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 3. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

4. Χρυσοχόου Παύλος

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης

6. Σαραφιανός Χρήστος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Νικολαΐδου Ευθυµία, για την τήρηση των πρακτικών.

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

θέµα   ηµερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την υπ. αριθ. 40301/16/15-05-2017

σχετική εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος  της ∆/νσης  Πολεοδοµίας του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα

εξής:

Α. Σύντοµο Ιστορικό: 

Με  την  αριθµ.  Πρωτ.  256/308/11020/26-11-2012  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

κυρώθηκε η µε αριθµό 69/∆Θ/33 διορθωτική πράξη εφαρµογής µετά από σχετικές αιτήσεις ενδιαφεροµένων

ιδιοκτητών επειδή οι αρχικές ιδιοκτησίες 

1) 0608018 των Ο. Τ. Γ 714 και Γ 728 φεροµένου ιδιοκτήτη ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
της ΣΟΦΙΑΣ µε ποσοστό ιδιοκτησίας 100,00%, 
2)  0608020  των  Ο.  Τ.  Γ  714  και  Γ  725Α φεροµένης  ιδιοκτήτριας  ΕΛΕΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ  του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ µε ποσοστό ιδιοκτησίας 100,00%, 
3)  0608021  των  Ο.  Τ.  Γ  714  και  Γ  725Α φεροµένης  ιδιοκτήτριας  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΙΑ∆Η µε ποσοστό ιδιοκτησίας 100,00% και 

4) 0608003 των Ο. Τ. Γ 714 και Γ 728 φεροµένης ιδιοκτήτριας ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

και της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ µε ποσοστό ιδιοκτησίας 100,00%, 

τακτοποιήθηκαν µε αποζηµίωση σε χρήµα, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να αποκατασταθούν µε γη. 



Προς τούτο µε την αριθµ. 219/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προτάθηκε οι ιδιοκτήτες των ως
άνω ιδιοκτησιών, να πάρουν οικόπεδα που περιγράφονται παραπάνω (02 στο Ο. Τ. Γ 296 και  02 στο Ο. Τ. Γ
298),  µε  την  προϋπόθεση  να  παραιτηθούν  από  τα  κτίσµατά  τους  και  από  τον  χώρο της  αρχικής  τους
ιδιοκτησίας, καθόσον µέσα σε αυτά βρίσκονται δένδρα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Την τακτοποίηση αυτή
την αποδέχτηκαν οι ως άνω ιδιοκτήτες και υπέβαλαν δηλώσεις παραίτησης.  Το τελικό οικόπεδο πήρε ο
∆ήµος στη θέση των αρχικών  ιδιοκτησιών δεν  ήταν  άρτιο και  οικοδοµήσιµο,  καθόσον  µε  την ως άνω
διορθωτική πράξη δεν κατέστη δυνατή η τακτοποίηση, διότι στο όµορο µε αυτό τελικό οικόπεδο ιδιοκτησίας
Σάββα Ναζίρη και Μαρίας Σµήλιου υφίσταται κτίσµα µονίµου µορφής, για το οποίο δεν έγινε παραίτηση
και ως εκ τούτου παρεµπόδιζε την τακτοποίηση. Τα τµήµατα που τους αποδόθηκαν, δεν είναι άρτια και
οικοδοµήσιµα, καθόσον βρίσκονται στην περιοχή της ΕΜΟ, όπου η αρτιότητα είναι πρόσωπο:   25.00 µέτρα
και εµβαδόν: 2.000 τ. µ. (ΦΕΚ 428∆/12.7.2000). 

Με  την  από  21.11.2016  (αρ.  πρωτ.  ∆/νσης  Πολεοδοµίας  40301/21.11.2016)  αίτηση  της  µηχανικού  κ.

Αικατερίνης Βαβίτσα για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων ιδιοκτητών Ναζίρη Σάββα και Σµήλιου Μαρίας,

µε την οποία υποβλήθηκαν Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (του Ν. 1599/1986) παραίτησης από υφιστάµενο κτίσµα,

προτεινόµενοι  πίνακες,  Τεχνική  Έκθεση  και  τοπογραφικό  διάγραµµα  (εις  διπλούν),  ζήτησαν  να

τακτοποιηθούν µε εξ αδιαιρέτου ποσοστά σε τελικό οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο εµβαδού 2171,44 τ.µ.,

που θα προκύψει µε τη συνένωση των 01 και 06 τελικών οικοπέδων, οµού µε το ∆ήµο Θέρµης. 

Β. Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης: 

1. Εισφορά σε γη   (για κάθε ιδιοκτήτη)  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (άρθρο 8), η εισφορά σε γη υπολογίζεται στη συνολική αρχική

ιδιοκτησία  κατά  την  ελεγχόµενη  ηµεροµηνία  –  εν  προκειµένω  στις  10.03.1982  -  και  στη  συνέχεια

επιµερίζεται ανάλογα µε το ποσοστό του κάθε ιδιοκτήτη.

Συγκεκριµένα για καθένα από τους ανωτέρω ιδιοκτήτες προκύπτει εισφορά σε γη 175,00 µ2 και εποµένως

θα πρέπει ο κάθε συνιδιοκτήτης να τακτοποιηθεί σε τελικό οικόπεδο µε ιδανικό µερίδιο εµβαδού 575,00 µ2

(=750,00 µ2  _ 175,00 µ2), δηλαδή για συνολικό εµβαδό 575 Χ 2 = 1150 µ2. 

Επειδή  όµως  στην  περιοχή  (Ε.Μ.Ο.)  η  αρτιότητα  των  οικοπέδων  είναι  2.000,00  µ2, θα  πρέπει  να

τακτοποιηθούν σε τελικό οικόπεδο εµβαδού ίσου ή µεγαλύτερου του απαιτούµενου, µε το ανάλογο ποσοστό

ώστε να πάρει την έκταση που του αναλογεί.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση το τελικό οικόπεδο στο οποίο προτείνεται και διατίθεται προς τακτοποίηση

είναι το Γ714 (01)  συνολικού εµβαδού 2.171,44 m  2   και εποµένως πρέπει να τακτοποιηθούν µε ποσοστό

26,48% έκαστος ούτως ώστε να προκύψει για τον καθένα κατά ποσοστό ιδιοκτησία  ίση µε Ε= 575,00 m2. 

Σηµειώνεται ότι συνιδιοκτήτης για το υπόλοιπο 47,04% (Ε= 1.021,44 m2) του οικοπέδου θα πρέπει να είναι

ο ∆ήµος Θέρµης.

2. Εισφορά σε χρήµα   (για κάθε ιδιοκτήτη)  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 947/1979 (άρθρο 62) και του Ν. 1221/1981 (άρθρο 10) η εισφορά σε

χρήµα υπολογίζεται στο τελικό οικόπεδο και επιµερίζεται αναλογικά µε το ποσοστό του κάθε ιδιοκτήτη.

Συγκεκριµένα το τελικό οικόπεδο το Γ714 (01) έχει συνολικό εµβαδόν 2.171,44 m  2   οπότε οφείλεται γι΄ αυτό

συνολική εισφορά σε χρήµα 359,288 m  2   

Καθένας από τους ανωτέρω ιδιοκτήτες πρέπει να τακτοποιηθεί µε ποσοστό 26,48% εποµένως του αναλογεί

εισφορά σε χρήµα 359,288 m  2   Χ 26,48% =   95,14 m  2.



Η τιµή µονάδος  για  την  εισφορά σε  χρήµα στην  περιοχή  στην  οποία  βρίσκεται  η  εν  λόγω ιδιοκτησία

(Ε.Μ.Ο.) καθορίστηκε, σύµφωνα µε το από 26.07.2006 Πρακτικό της Επιτροπής αξίας ακινήτων Νοµού

Θεσσαλονίκης, σε 223,00€/m2 ,εποµένως το ποσό που προκύπτει ως εισφορά σε χρήµα είναι:

για καθένα από τους παραπάνω ιδιοκτήτες 95,14 m2 *  223,00€/m2 = 21.216,22€ 

και άρα συνολικά  21.216,22€ * 2 = 42.432,44     € .  

Γ. Ισχύουσα Νοµοθεσία 

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. 

∆. Πρόταση 

Η πρόταση των ιδιοκτητών είναι να τακτοποιηθούν σε ενιαίο οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο οµού µε το

∆ήµο Θέρµης µε εξ αδιαιρέτου ποσοστά µικρότερα από αυτά που δικαιούνται,  έτσι ώστε να  προκύψει

µικρότερη εισφορά σε χρήµα έτσι ώστε θα προκύψει για τον καθένα µικρότερη εισφορά σε χρήµα και

συγκεκριµένα σε τετραγωνικά µέτρα 81,92 µ2 αντί για 95,14 µ2 µε χρηµατική αποζηµίωση 79,91 µ2 . 

Η τιµή µονάδος για την αποζηµίωση στην περιοχή στην οποία βρίσκεται η εν λόγω ιδιοκτησία (Ε.Μ.Ο.)

προκύπτει από τις αντικειµενικές αξίες ακινήτων του 2016, σε 228,95€/m2 

Από τα παραπάνω θα προκύψει: 

α. Είσπραξη από το ∆ήµο: (81,92 µ2 Χ 2) Χ 223,00 € = 36 536,32 €. 

β. Αποζηµίωση από το ∆ήµο: (79.91 Χ 2) Χ 228,95 € = 36590,79 €. 

∆ηλαδή ο ∆ήµος θα χρειαστεί να αποζηµιώσει 54,47 € συνολικά και από τους δύο ανωτέρω ιδιοκτήτες. 

Ωστόσο και πάντα σύµφωνα µε την πρόταση των αιτούντων, ο ∆ήµος θα αποκτήσει µεγαλύτερο ποσοστό

στο οικόπεδο Γ714 (01), δηλαδή 54,40% (=1.181,26 µ2) αντί για 47,04% (=1.021,44m2), δηλαδή 159,82 µ2

περισσότερα απ΄ ότι θα έχει αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση των αιτούντων.

Eπειδή το ζήτηµα αφορά την πολιτική του ∆ήµου, δηλαδή κατά πόσον ενδιαφέρει να έχει έσοδα από την

απαιτούµενη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις εισφορά σε χρήµα ή µεγαλύτερο ποσοστό στο   Γ714 (01)

οικόπεδο της περιοχής επέκτασης Θέρµης  

Η υπηρεσία  αιτείται  τις  απόψεις  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   σχετικά  µε  την  ανωτέρω  πρόταση

σύνταξης  διορθωτικής  πράξης  εφαρµογής  στην  περιοχή  Επέκτασης  Θέρµης  για  την  ιδιοκτησία µε



κτηµατολογικό αριθµό 0608019 µε ιδιοκτήτες τους  Ναζίρη Σάββα του Αθανασίου & της Μαρίας και της

Σµήλιου  Μαρίας  του  Νικολάου  & της  Βιργινίας,  δηλαδή αν  συµφωνείτε  µε  την  πρόταση  διορθωτικής

πράξης εφαρµογής.  

Στο  σηµείο αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την υπ.  αριθ.  38/2017 σχετική απόφαση του Συµβουλίου  της

∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα για :

1. Την αποδοχή της από 21.11.2016 αίτησης (αρ. πρωτ. ∆/νσης Πολεοδοµίας 40301/21.11.2016) της
µηχανικού κ.  Αικατερίνης Βαβίτσα για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων ιδιοκτητών Ναζίρη Σάββα και
Σµήλιου Μαρίας, µε την οποία υποβλήθηκαν Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (του Ν. 1599/1986) παραίτησης από
υφιστάµενο  κτίσµα,  προτεινόµενοι  πίνακες,  Τεχνική  Έκθεση  και  τοπογραφικό  διάγραµµα  και  ζητείται
τακτοποίηση σε τελικό οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο εµβαδού 2.171,44 τ.µ., µε εξ αδιαιρέτου ποσοστά
µε τον ∆ήµο Θέρµης,

2. Την έκδοση ∆ιορθωτικής Πράξης Εφαρµογής για την ιδιοκτησία στην περιοχή Επέκτασης της Θέρµης
µε κτηµατολογικό αριθµό 0608019 και την τακτοποίηση των ιδιοκτητών Ναζίρη Σάββα του Αθανασίου &
της  Μαρίας  και  Σµήλιου  Μαρίας  του  Νικολάου  & της  Βιργινίας  στο  οικόπεδο  Γ714  (01),  συνολικού
εµβαδού 2.171,44 τ.µ., που είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο, µε ποσοστό 26,487ο έκαστος και συνιδιοκτήτη εκ
αδιαιρέτου τον ∆ήµο Θέρµης µε ποσοστό 54,40%.

3. Την καταβολή εκ  µέρους  του  ∆ήµου  του  ποσού των  πενήντα τεσσάρων ευρώ και  σαράντα επτά
λεπτών (€54,47) συνολικά στους δύο ιδιοκτήτες  Ναζίρη  Σάββα  του  Αθανασίου  & της  Μαρίας  και
Σµήλιου Μαρίας του Νικολάου & της Βιργινίας, ως διαφορά αποζηµίωσης από τον ∆ήµο και εισφοράς σε
χρήµα που πρέπει να καταβάλουν, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της εισήγησης της Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή λήψη απόφασης προκειµένου να επανεξεταστεί η τιµή της
αποζηµίωσης την οποία θα καταβάλει ο ∆ήµος Θέρµης και κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου  και  της  Υπηρεσίας  µε  συνηµµένα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  χάρτες,  την   υπ.

αριθ.38/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, καθώς επίσης και τις διατάξεις

του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέµατος προκειµένου να ελεγχθεί εκ νέου η τιµή της αποζηµίωσης που θα κατα-

βάλει ο ∆ήµος Θέρµης στους ιδιοκτήτες.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 15/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


