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ΘΕΜΑ 

Γνωµοδότηση σχετικά µε τη νέα πρόταση  «Μελέτη Τοπικών Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων

Οικισµών ∆ήµου Θέρµης» (αφορά τον οικισµό Λακκιάς) και ανάκληση της µε

αριθµ.28/2016 απόφασης ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

Στα Βασιλικά, σήµερα την 21-2-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 στο γραφείο της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα

από την υπ΄αριθµ. 5637/16-2-2018 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου  η οποία ανακοινώθηκε και

επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο πέντε  (5)  µελών  βρέθηκαν

παρόντα τρία (3) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός          1.Μιχαλάκα Αγγελική

2.Τσολάκη Ελευθερία 2.Βέργος Χρήστος

3.Γραµµένος Λεωνίδας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας

διατάξεως είπε ότι  η ∆/νση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης µας απέστειλε τη µε αριθµ.

πρωτ. 47562/2017/6-2-2018 εισήγησή της σύµφωνα µε την οποία καλείται το συµβούλιο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη νέα πρόταση της µελέτης

µε  τίτλο  «Μελέτη  Τοπικών  Πολεοδοµικών  Ρυθµίσεων  Οικισµών  ∆ήµου  Θέρµης»,  που

περιλαµβάνει τροποποιήσεις-συµπληρώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης και την

ανάκληση της µε αριθµ.28/2016 απόφασης ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών. 

Ο  Πρόεδρος  συνεχίζοντας  είπε  ότι  ο  οικισµός  της  Λακκιάς  διαθέτει  ρυµοτοµικό

σχέδιο ∆ιανοµής του Υπουργείου Γεωργίας από το 1979-80.Με την υπ΄αριθµ.29/56931/ΠΣΚ/

1006  έγινε  τροποποίηση  του  ρυµοτοµικού  σχεδίου  του  οικισµού  στην  περιοχή  των

Ο.Τ.13,Ο.Τ.21 και  Ο.Τ.10.,µε  την οποία  έγινε  αναδιάταξη των κοινοχρήστων χώρων,των

οδών,των πλατειών και του χώρου της εκκλησίας της κεντρικής περιοχής του οικισµού.

Η  παρούσα  πρόταση  τροποποίησης  ρυµοτοµίας  αφορά  το  Ο.Τ.  το  οποίο  µε  την

προηγούµενη τροποποίηση χωριζόταν σε δύο διακριτά τµήµα (21.α ως χώρος πλατείας και

Ο.Τ. 21β ως χώρος στάθµευσης) και στο οποίο ο δήµος σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα µικρό

αναψυκτήριο εµβαδού 60τ.µ. για τις ανάγκες των κατοίκων του οικισµού.

Με την προτεινόµενη τροποποίηση µεγαλώνει ο χώρος της πλατείας εις βάρος του

χώρου  στάθµευσης.Ειδικότερα  ο  χώρος  πλατείας  εµβαδού  252,76τ.µ.  γίνεται  πλέον

300,23τ.µ.  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  ανάπτυξη ενός  µικρού  αναψυκτηρίου  στο  χώρο



αυτό.Επίσης  καθορίζεται  οικοδοµική γραµµή εντός  του  Ο.Τ.21  για την ανέγερσή του µε

περίγραµµα  δόµησης  έκτασης  60,03τ.µ.  και  δεν  µειώνονται  οι  κοινόχρηστοι  χώροι  στο

σύνολό τους, εφόσον δε επιβάλλονται νέοι όροι και περιορισµοί δόµησης.

Τελειώνοντας  την εισήγησή του ο Πρόεδρος  κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν

σχετικά.

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση

 του Προέδρου, και την εισήγηση της ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Γνωµοδοτεί θετικά µε τη νέα πρόταση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Τοπικών Πολεοδοµικών

Ρυθµίσεων Οικισµών ∆ήµου Θέρµης», που περιλαµβάνει τροποποιήσεις-συµπληρώσεις στα τεχνικά

χαρακτηριστικά της µελέτης ως κατωτέρω:

Η παρούσα  πρόταση  τροποποίησης  ρυµοτοµίας  αφορά  το  Ο.Τ.  το  οποίο  µε  την

προηγούµενη τροποποίηση χωριζόταν σε δύο διακριτά τµήµα (21.α ως χώρος πλατείας και

Ο.Τ. 21β ως χώρος στάθµευσης) και στο οποίο ο δήµος σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα µικρό

αναψυκτήριο εµβαδού 60τ.µ. για τις ανάγκες των κατοίκων του οικισµού.

Με την προτεινόµενη τροποποίηση µεγαλώνει ο χώρος της πλατείας εις βάρος του

χώρου  στάθµευσης.  Ειδικότερα  ο  χώρος  πλατείας  εµβαδού  252,76τ.µ.  γίνεται  πλέον

300,23τ.µ.  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  ανάπτυξη ενός  µικρού  αναψυκτηρίου  στο  χώρο

αυτό.Επίσης  καθορίζεται  οικοδοµική γραµµή εντός  του  Ο.Τ.21  για την ανέγερσή του µε

περίγραµµα  δόµησης  έκτασης  60,03τ.µ.  και  δεν  µειώνονται  οι  κοινόχρηστοι  χώροι  στο

σύνολό τους, εφόσον δε επιβάλλονται νέοι όροι και περιορισµοί δόµησης.

Β) Ανακαλεί την µε αριθµ.28/2016 Απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ


