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Από το πρακτικό της αριθμ. 01/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Θέρμης
Αριθμ. Απόφασης. 4/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Πρόταση σύνταξης Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής για την 

ιδιοκτησία στην περιοχή επέκτασης Θέρμης, με κτηματολογικό αριθμό 
0608019 με ιδιοκτήτες, τους Ναζίρη Σάββα του Αθανασίου και της 
Μαρίας, και Σιμήλου Μαρίας του Νικολάου και της Βιργινίας.

Στη Θέρμη και στο Δημοτικό  Κατάστημα Θέρμης, σήμερα την 11η Ιανουαρίου  

2018  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης μετά από την αριθμ. 

586/05-01-2018  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 Διοίκησης 

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. Ζελιλίδης Δαμιανός 2. Γκιζάρης Στέργιος

3. Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης

4. Χρυσοχόου Παύλος

5. Σφονδύλας Δημήτριος

6. Σαραφιανός Χρήστος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Καλαφάτη Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και εισηγούμενος  το 4ο θέμα   ημερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της 
Επιτροπής την υπ. αριθ. 30699/30-11-2017 σχετική εισήγηση του αρμόδιου 
Τμήματος της Πολεοδομίας   του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. Σύντομο Ιστορικό: 

Με τη  με αριθ. πρωτ. 256/308/11020/26.11.2012 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κυρώθηκε η με αριθμό 69/ΔΘ/33 
διορθωτική πράξη εφαρμογής της με αριθμό 69 Πράξης Εφαρμογής Δήμου 
Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, μετά από σχετικές αιτήσεις ενδιαφερομένων 
ιδιοκτητών επειδή οι αρχικές ιδιοκτησίες 
1) 0608018 των Ο. Τ. Γ 714 και Γ 728 φερομένου ιδιοκτήτη ΙΩΑΝΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ με ποσοστό ιδιοκτησίας 100,00%, 
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2) 0608020 των Ο. Τ. Γ 714 και Γ 725Α φερομένης ιδιοκτήτριας ΕΛΕΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 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 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗ με 
ποσοστό ιδιοκτησίας 100,00% και 

4) 0608003 των Ο. Τ. Γ 714 και Γ 728 φερομένης ιδιοκτήτριας ΜΑΡΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 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 προτάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 
219/2010 απόφαση  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 
Δήμος 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 428Δ/12.7.2000). 

Με την από 21.11.2016 (αρ. πρωτ. Δ/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 Δηλώσεις (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 Δήμο 
Θέρμης. 

Στις 15.5.2017 με τη με αρ. πρωτ. 40301/16 Εισήγηση η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε 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

Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη  με αριθμό 214/2017 Απόφασή του 
ανέβαλλε τη συζήτηση του θέματος προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

Στις 7.9.2017 κατατέθηκε από τους ιδιοκτήτες νέα πρόταση διορθωτικής 
πράξης. 

Β. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης: 
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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 m2 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 Δήμος 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 m2 οποT τε οφειTλεται γι  ́αυτοT  συνολικηT  εισφοραT  σε χρηT μα 359,288 m2

Καθένας από τους ανωτέρω ιδιοκτήτες πρέπει να τακτοποιηθεί με 
ποσοστό 26,48% επομένως του αναλογεί εισφορά σε χρήμα 359,288 m2 Χ 
26,48% = 95,14 m2.

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 Χ 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 Δήμο απαιτεί 

δημοσιοποίηση της διαδικασίας έγκρισης. Αυτό γίνεται σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 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. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του επί της Συγκοινωνίας 
Υπουργού, κατόπιν προηγουμένης γνωμοδοτήσεως του οικείου δημοτικού 
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ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των Δημοσίων 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 εγκυκλίου ΔΤΕ/δ/43511/161/55/13.6.1988 
“Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις κ.λπ. ρυμοτομικών 
σχεδίων”, του Ν. 3852/2010 καθώς και του Ν. 3044/2002 
(ΦΕΚ197Α/27.8.2002).

Το νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου καλείται το Δημοτικό 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. 

Δ. Πρόταση 
Η νέα πρόταση των ιδιοκτητών είναι να τακτοποιηθούν σε ενιαίο οικόπεδο 

άρτιο και οικοδομήσιμο ομού με το Δήμο Θέρμης με εξ αδιαιρέτου ποσοστά 
μικρότερα από αυτά που δικαιούνται, έτσι ώστε να προκύψει μικρότερη 
εισφορά σε χρήμα για τον καθένα και συγκεκριμένα για ποσοστό 
συνιδιοκτησίας 21,25% θα τους αποδοθεί ιδανικό μερίδιο 461,43 με εισφορά σε 
χρήμα 76,35 τ. μ. και με αποζημίωση  113,57 τ.μ. ανά ιδιοκτήτη, πάντα σύμφωνα 
με την πρόταση που εμφανίζεται στους πίνακες της υπό σύνταξη διορθωτικής 
πράξης εφαρμογής. 
Το ποσό που προκύπτει να πληρώσει ο κάθε ιδιοκτήτης είναι: 
Εισφορά σε χρήμα 76,35 Χ 223,00 €/τ.μ. = 17.026,05 €.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Πολεοδομίας με 
συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  την  υπ. αριθ.71/2017 απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης, καθώς επίσης και τις διατάξεις  
του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                     
• • • • ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για:
1. την αποδοχή της από 21.11.2016 αίτησης (αριθ. πρωτ. Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας 40301/21.11.2016) της μηχανικού κ. Αικατερίνης Βαβίτσα 
για λογαριασμό των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών Ναζίρη Σάββα και 
Σμήλιου Μαρίας, με την οποία υποβλήθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις (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 Δήμο Θέρμης, και

2. την προώθηση έκδοσης Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής για την 
ιδιοκτησία στην περιοχή επέκτασης σχεδίου του οικισμού της Θέρμης με 
κτηματολογικό αριθμό 0608019 και την τακτοποίηση των ιδιοκτητών 
Ναζίρη Σάββα του Αθανασίου και της Μαρίας και Σμήλιου Μαρίας του 
Νικολάου και της Βιργινίας στο οικόπεδο Γ714 (01), συνολικού εμβαδού 
2.171,44 τ.μ., που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με ποσοστό 21,25% 
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έκαστος και συνιδιοκτήτη εξ αδιαιρέτου τον Δήμο Θέρμης με ποσοστό 
57,50%.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 4/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ακριβές απόσπασμα
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
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