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Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης 42/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Καθορισµός Χρήσης Γης σε τµήµατα των αγροτεµαχίων  υπ’ αριθµ. 106 και 983.θ

αγροκτήµατος Μονοπήγαδου της Τ.Κ. Αγ.  Αντωνίου της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου

Θέρµης.

 
Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 17η Οκτωβρίου 2018  ηµέρα

της εβδοµάδας Τετάρτη και  ώρα 13:00 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή

Ποιότητας  Ζωής  του  ∆ήµου  Θέρµης  µετά  από  την  αριθµ.  36915  /12-10-2018   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  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα

Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών

βρέθηκαν παρόντα  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1.  Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

2. Γκιζάρης Στέργιος 2.  Ιωσηφίδης Ιωάννης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3.  Σφονδύλας ∆ηµήτριος

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός

5. Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

6. Σαραφιανός Χρήστος  

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πανταζή Ιωάννα, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το 2ο θέµα συζητήθηκε 1ο

Το 3ο θέµα συζητήθηκε 2ο

Το 1ο θέµα συζητήθηκε τελευταίο

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και

εισηγούµενος  το παραπάνω  θέµα,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αριθµ. 33193/21-09-

2018  εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  σύµφωνα µε την  οποία και λαµβάνοντας

υπόψη τα κατωτέρω σχετικά:

«α. Ο Ν. 3852/2010 “Πρόγραµµα Καλλικράτης”, άρθρο 73 παρ.1 εδάφιο Βi & άρθρο 84 παρ.1

εδάφιο στ’.

β. Ο “Κώδικας βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας”, άρθρο 446 παρ. 1 και 2 του Π.∆. της

14.07.99  (ΦΕΚ 580/∆’/27.07.99).



γ. Ο Ν.1512/1985, άρθρο 3, παρ. 1, (ΦΕΚ 4/Α’/1985).

δ. Το “Π∆/1987 (ΦΕΚ 166/∆/6-3-87) “Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης”.

ε. Η υπ’ αριθµ. Πρωτ. 27036/04.08.17 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρίας ΠΕΡΕΚ

Μ. ΕΠΕ. µε θέµα “Μακροχρόνια ενοικίαση δηµοτικού ακινήτου για ξενώνες”.

στ. Το 1ο υπ’  αριθµ. 27036/28739/31.08.17 έγγραφο του Γραφείου Απαλλοτριώσεων και

∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (∆.Τ.Υ.), περί της ταυτότητας του

ακινήτου.

ζ. Το 1ο υπ’ αριθµ. 30257/06.09.17 έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών και

Σχεδίου  Πόλης  της  Υπηρεσίας  ∆όµησης  (Υ.∆ΟΜ.)  για  χρήση  γης,  ως  απάντηση  στο

30075/04.09.17 δικό µας.

η. Το  2ο  υπ’  αριθµ.  39562/06.11.17.17  συµπληρωµατικό  έγγραφο  της  ∆.Τ.Υ.  περί  της

ταυτότητας του ακινήτου.

θ. Το 2ο υπ’ αριθµ. 37417/23.10.17 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. περί των επιτρεποµένων χρήσεων

γης, σε απάντηση του 37390/18.10.17 δικού µας.

ι. Η απόφαση 10/2017 του Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγ. Αντωνίου “Γνωµοδότηση για

τη µακροχρόνια ενοικίαση δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Μονοπήγαδου”.

κ. η  υπ’  αριθµ.  415/2017  Απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  “Μακροχρόνια  εκµίσθωση

τµήµατος  του  αριθ.  106  και  τµήµατος  του  αριθ.  983.θ  αγροτεµαχίου  αγροκτήµατος

Μονοπήγαδου της Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου της ∆.Ε. Βασιλικών”.

λ. Ο µε ΑΠ 78045/22.12.17 έλεγχος νοµιµότητας από την Α.∆.Μ.Θ. της 415/2017 Απόφασης

∆.Σ. Θέρµης.

µ. Το µε ΑΠ 86/31.01.18 έγγραφο του Τµήµατος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού

της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας.

ν. Το 3ο από 02.03.18 διαβιβαστικό νέου τοπογραφικού διαγράµµατος εκ της ∆.Τ.Υ.

ξ. Το  4ο  υπ’  αριθµ.  13470/18.04.18  έγγραφο  της  ∆.Τ.Υ.  ως  απάντηση  στον  µε  ΑΠ

78045/22.12.17 έλεγχο νοµιµότητας από την Α.∆.Μ.Θ.

ο. Το 3ο υπ’ αριθµ. 14615/ 27.04.18 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. περί των επιτρεποµένων χρήσεων

γης, σε απάντηση του 14226/23.04.18 δικού µας.

π. Το 3553/15.05.18 έγγραφο της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. για συµπληρωµατικά στοιχεία, στα πλαίσια

καθορισµού χρήσης γης.

ρ. Το 5ο από 20.07.18 διαβιβαστικό νέου τοπογραφικού διαγράµµατος και συµπληρωµατικών

στοιχείων εκ της ∆.Τ.Υ., σε απάντηση του 3553/15.05.18 εγγράφου της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

σ. Το 4ο υπ’ αριθµ. 27120/07.08.18 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. περί των επιτρεποµένων χρήσεων

γης,  σε  απάντηση  της  26597/26.07.18  δικής  µας  γνωστοποίησης  του  3553/15.05.18

εγγράφου της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

τ. Το 5ο υπ’ αριθµ. 31073/11.09.18 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. περί θεώρησης όρων δόµησης, σε

απάντηση  της  30448/04.09.18  δικής  µας  επανυποβολής  των  τοπογραφικών  και  του

3553/15.05.18 εγγράφου της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.



Στα πλαίσια του συντονιστικού ρόλου της υπηρεσίας µας, µεταξύ αρµοδίων  υπηρεσιών

και  φορέων για  την  εκµίσθωση  ακινήτων  του  ∆ήµου  Θέρµης,  σας αποστέλλουµε  την  (ι’

σχετική) υπ’ αριθµ. 10/2017 απόφαση του Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγ. Αντωνίου, µε

θέµα  “Γνωµοδότηση  για  τη  µακροχρόνια  ενοικίαση  δηµοτικού  ακινήτου  στον  οικισµό

Μονοπήγαδου” καθώς και τη σχετική αλληλογραφία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τις εξής

πληροφορίες:

1. Με  την  (ε’  σχετική) υπ’  αριθµ.  Πρωτ.  27036/04.08.17  αίτηση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος,  η  εταιρία  ΠΕΡΕΚ  Μ.  ΕΠΕ.  ζήτησε  την  “Μακροχρόνια  ενοικίαση

δηµοτικού ακινήτου για ξενώνες”.

2. Με το (στ’ σχετικό) υπ’ αριθµ. 27036/28739/31.08.17, 1ο έγγραφό του, το Γραφείο

Απαλλοτριώσεων και  ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

(∆.Τ.Υ.)  βεβαίωσε  σχετικά  µε  το  ιδιοκτησιακό  και  το  εµβαδόν  των  εν  λόγω

αγροτεµαχίων.

3. Με  το  (ζ’  σχετικό)  υπ’  αριθµ.  30257/06.09.17,  1ο  έγγραφό  του,  το  Τµήµα

Πολεοδοµικών  Εφαρµογών και  Σχεδίου  Πόλης  της  Υπηρεσίας  ∆όµησης  (Υ.∆ΟΜ)

βεβαίωσε ότι  στα εν λόγω αγροτεµάχια “δεν έχουν καθοριστεί  χρήσεις γης”, ότι

“...η δραστηριότητα “Ξενώνες” είναι επιτρεπτή...” και ότι “απαγορεύεται η ανέγερση

νέων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων µέσης και υψηλής όχλησης...”.

4. Με το (η’ σχετικό) υπ’ αριθµ. 39562/6.11.17, 2ο συµπληρωµατικό έγγραφό της, η

∆.Τ.Υ.  βεβαίωσε  σχετικά  µε  το  χαρακτήρα:  δασικό  ή  µη,  των  εν  λόγω

αγροτεµαχίων.

5. Με  το  (θ’  σχετικό)  υπ’  αριθµ.  37417/23.10.17,  2ο  έγγραφό  της,  η  Υ.∆ΟΜ

επανέλαβε  αναλυτικότερα  όσα  και  στο  προγενέστερο  είχε  σηµειώσει  ότι:  “στην

Τοπική  Κοινότητα  Μονοπηγάδου...  δεν  υπάρχει  εγκεκριµένο  ΓΠΣ,  δεν  υπάρχει

εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη και γενικώς δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης...”

ότι  “...οι δραστηριότητες  “Αγροτουριστική  µονάδα”,  “Εστίαση  µε  παραδοσιακά

προϊόντα”,  “Παντοπωλείο  µε  παραδοσιακά  προϊόντα”,  “Βιωµατικά  εργαστήρια

εκπαιδευτικού  χαρακτήρα”,  “Ξενώνες-  καταλύµατα”  είναι  επιτρεπτές...”  και  ότι

“απαγορεύεται  η  ανέγερση  νέων  βιοµηχανικών  και  βιοτεχνικών  εγκαταστάσεων

µέσης και υψηλής όχλησης...”.

6. Με την (ι’ σχετική) υπ’ αριθµ. 10/07.11.2017 απόφασή του, µε θέµα “Γνωµοδότηση

για τη µακροχρόνια ενοικίαση δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Μονοπήγαδου”, το

Συµβούλιο  Τοπικής  Κοινότητας  Αγ.  Αντωνίου  γνωµοδότησε  θετικά  ως  προς  την

εκµίσθωση  στα  πλαίσια  των  αρµοδιοτήτων  του,  όπως  περιγράφονται  στον  Ν.

3852/2010 “Πρόγραµµα Καλλικράτης”  άρθρο 84 παρ.1  εδάφιο στ’  (α’  σχετικό).

Απέστειλε δε την Απόφαση αυτή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) για τις



δικές  της  ενέργειες,  που  ωστόσο  δεν  ακολούθησαν,  καθώς  και  στο  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Θέρµης.

7. Με την (κ’ σχετική) 415/21.11.2017 Απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (∆.Σ.)

Θέρµης αποφάνθηκε θετικά για την εκµίσθωση, αν και, όπως προέκυψε κατόπιν

του  ελέγχου  νοµιµότητας  της  Απόφασης  από  την  ∆ιεύθυνση  ∆ιοίκησης  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  (Α.∆.Μ.Θ.),  θα  έπρεπε  να  είχε

προηγηθεί γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στα πλαίσια της διαδικασίας

Καθορισµού Χρήσης Γης.

8. Με  το  υπ’  αριθµ.  78045/22.12.17  προαναφερθέν έγγραφο  της  Α.∆.Μ.Θ.,  (λ’

σχετικό), µε θέµα “Έλεγχος νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 415/2017 απόφασης του

∆ηµοτικού  Συµβουλίου...”  η  Α.∆.Μ.Θ.  ενηµέρωσε τον ∆ήµο µας-  δεδοµένου ότι

“...στην  περιοχή  δεν  υπάρχει  εγκεκριµένη  πολεοδοµική  µελέτη  και  δεν  έχουν

καθοριστεί χρήσεις γης”- ότι:

“Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 446 παρ. 2 του Π∆ της 14.07.99 “Κώδικας

βασικής  πολεοδοµικής  νοµοθεσίας”  (ΦΕΚ  580/∆’/27.07.99)  η  εκµίσθωση

δηµοτικών εκτάσεων από τους ΟΤΑ γίνεται αφού προσδιοριστεί η χρήση

των εκτάσεων αυτών και εφόσον ο σκοπός της εκµίσθωσης δεν είναι αντίθετος

µε τη χρήση αυτή. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο ορίζεται

ότι:

“2. Η εκποίηση, παραχώρηση και µίσθωση, καθώς και κάθε άλλη παραχώρηση της

χρήσης εκτάσεων γης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από το ∆ηµόσιο, τους

ΟΤΑ ή τα ν.π.δ.δ. και τα ν.π.ι.δ. του δηµόσιου τοµέα, όπως προσδιορίζονται στο

άρθρο 1  παρ.  6  του ν.  1256/1982,  γίνεται  αφού προσδιοριστεί  η  χρήση των

εκτάσεων  αυτών  και  εφόσον  ο  σκοπός  των  παραπάνω  πράξεων  δεν  είναι

αντίθετος  µε  τη  χρήση  αυτή.  Όταν  η  χρήση  αυτή  δεν  έχει  προσδιοριστεί  µε

εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ή άλλο νόµιµο τρόπο,  ο προσδιορισµός γίνεται µε

απόφαση νοµάρχη. Η παραπάνω απόφαση δεν είναι αναγκαία όταν ο σκοπός

της παραχώρησης της χρήσης ή µίσθωσης δεν µεταβάλλει την υφιστάµενη χρήση

των  εκτάσεων.  Η  απόφαση  του  νοµάρχη  εκδίδεται  ύστερα  από  γνώµη  της

αρµόδιας  πολεοδοµικής  υπηρεσίας και γνώµη  είτε  του  δηµοτικού   ή  

κοινοτικού   συµβουλίου   των παραπάνω ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του δηµόσιου τοµέα.

Εφόσον οι  παραπάνω γνώµες  δεν  έχουν  υποβληθεί  στο  νοµάρχη µέσα σε  60

ηµέρες από τη λήψη του σχετικού ερωτήµατος από το δήµο ή την κοινότητα  ή

ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., ο νοµάρχης προχωρεί στην έκδοση της απόφασης και χωρίς

αυτές. Η πολεοδοµική υπηρεσία οφείλει να λαβαίνει υπόψη της τις µελέτες για

χρήσεις  γης  που τυχόν  υπάρχουν  για  την  περιοχή.  Η  απόφαση του  νοµάρχη

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µόνο στις περιπτώσεις που αφορά

εκποίηση ή δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων. 



3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται στις µισθώσεις

δηµόσιων ή κοινοτικών εκτάσεων για αγροτική χρήση (γεωργική, κτηνοτροφική,

δασική. Αλιευτική)”.

Επιπλέον, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου:

“1. Για την εκποίηση, δωρεάν παραχώρηση ή µίσθωση πέραν των 9 ετών έκτασης

γης,  µε  ή  χωρίς  κτίσµατα,  σύµφωνα  µε  τις  κείµενες  διατάξεις,  από  δηµόσιες

πολιτικές  ή  στρατιωτικές  υπηρεσίες  ή  από  ν.π.δ.δ.,  απαιτείται  η  προηγούµενη

γνώµη των πολεοδοµικών υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη µελέτη και

εισήγηση  προς  έγκριση  ή  επέκταση  των  σχεδίων  πόλεων  των  οικισµών.  Με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µπορεί

να καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και

κάθε σχετική λεπτοµέρεια.”.

Και  το  έγγραφο  της  Α.∆.Μ.Θ.  καταλήγει  ότι:  “το  υπ’  αριθµ.  37417/23.10.2017

έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου δεν εξετάζει την τήρηση και εφαρµογή

των προαναφερόµενων διατάξεων, ενώ καταλήγει στη διαπίστωση του επιτρεπτού

της  εγκατάστασης  των  σκοπούµενων  χρήσεων,  συνεπώς  παρακαλούµε  να

προσκοµιστεί νέο έγγραφο µε αναφορά σε αυτές”.

1. Με  την  (µ’  σχετική)  υπ’  αριθµ.  86/31.01.18  απάντησή  του,  το  Τµήµα

Περιβαλλοντικού  και  Χωρικού  Σχεδιασµού  της  ∆ιεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και

Χωρικού  Σχεδιασµού  (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ),  στην  οποία  η  Α.∆.Μ.Θ.  κοινοποίησε  το

παραπάνω έγγραφό της λόγω αρµοδιότητας, επιβεβαίωσε τα γραφόµενα σε αυτό

και δηλώνει ότι τελεί εν αναµονή του αιτήµατος του ∆ήµου για καθορισµό χρήσης

γης “το οποίο αποτελεί αρµοδιότητα της Υπηρεσίας” τους.

2. Με το (ξ’ σχετικό) υπ’ αριθµ. 13470/18.04.18, 4ο έγγραφό της, η ∆.Τ.Υ. διευκρίνισε

και απάντησε στα ζητήµατα που έθεσε το προαναφερθέν 78045/22.12.17 έγγραφο

της Α.∆.Μ.Θ., τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, ήτοι το ιδιοκτησιακό, το

εµβαδόν,  ο  χαρακτήρας  της  έκτασης  (δασική  ή  µη)  κλπ  και  συνέταξε  νέο

πληρέστερο τοπογραφικό.

3. Με  το  (ο’  σχετικό)  υπ’  αριθµ.  14615/27.04.18,  3ο  έγγραφό  της,  η  Υ.∆ΟΜ

επανέλαβε όσα και στα δύο (2) προγενέστερα είχε σηµειώσει.

4. Με  το  (π’  σχετικό)  3553/15.05.18  έγγραφό  της,  η  ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.  ζητάει

συµπληρωµατικά στοιχεία στα πλαίσια καθορισµού χρήσης γης, τονίζοντας ότι “για

λόγους διαφάνειας... η χρήση που θα καθοριστεί θα πρέπει να έχει µια πιο γενική

µορφή,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  δ’  σχετικού” (ήτοι  του  “Π∆/1987  (ΦΕΚ

166/∆/6-3-87) “Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης”)  και όχι “Ξενώνες”,

όπως αναφέρεται στις περισσότερες γνωµοδοτήσεις των υπηρεσιών”  και συνεχίζει

ζητώντας εκ νέου, σε ό,τι αφορά τον ∆ήµο και τις υπηρεσίες του:



1. Απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  “στην  οποία  θα  αναφέρεται  σαφέστατα  η

ευρύτερη χρήση των προς εκµίσθωση εκτάσεων” (και όχι “Ξενώνες”).

2. Γνωµοδότηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης, που  “...θα αφορά την (ευρύτερη)

προταθείσα χρήση (η οποία θα έχει πιο γενική µορφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Π∆/’87 και όχι “Ξενώνες”) και την αρτιότητα- οικοδοµησιµότητα των δύο τµηµάτων

συνολικά...”

3. Τεχνική έκθεση, για τις υφιστάµενες ή προγραµµατισµένες χρήσεις των όµορων στο

προς εκµίσθωση γηπέδων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή και σχετικό τοπογραφικό

διάγραµµα (εκ της ∆.Τ.Υ.).

5. Με το (ρ’  σχετικό)  από 20.07.18,  5ο διαβιβαστικό  της,  η  ∆.Τ.Υ.  απέστειλε  νέο

τοπογραφικό  διάγραµµα  και  συµπληρωµατικά  στοιχεία,  σε  απάντηση  του  π’

σχετικού υπ’ αριθµ. 3553/15.05.18 εγγράφου της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

6. Με το (σ’ σχετικό) υπ’ αριθµ. 27120/07.08.18, 4ο έγγραφό της, η Υ∆ΟΜ επανέλαβε

όσα  και  στα  τρία  (3)  προγενέστερα  γνωµοδοτικά  έγγραφα  είχε  σηµειώσει,  σε

απάντηση του π’ σχετικού υπ’ αριθµ. 3553/15.05.18 εγγράφου της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.,

που έλαβε µε το υπ’ αριθµ. 26597/26.07.18 διαβιβαστικό µας.

7. Με το (τ’ σχετικό) υπ’ αριθµ. 31073/11.09.18, 5ο έγγραφό της, η Υ.∆ΟΜ. θεώρησε

τους  όρους  δόµησης  του  αγροτεµαχίου,  γενικούς  και  ειδικούς  (για  τουριστικές

εγκαταστάσεις), ενώ αναφορικά µε τις χρήσεις γης, παρέπεµψε στα προγενέστερα

έγγραφά της.

 Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας όπως περιγράφονται στον (α’ σχετικό) Ν. 3852/2010,

άρθρο 73 παρ.1 εδάφιο Βi, “Πρόγραµµα Καλλικράτης” (θέµατα καθορισµού χρήσεων γης),

λαµβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και ιδιαίτερα:

1. την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιώτη επενδυτή, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων

τουριστικού και ξενοδοχειακού χαρακτήρα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αίτησή

του (ε’ σχετική),

2. το (π’ σχετικό) υπ’ αριθµ. 3553/15.05.18 έγγραφο της ∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ., που παραπέµπει

στο  Π.∆.’87,  “Κατηγορίες  και  Περιεχόµενο  χρήσεων  γης”  (δ’  σχετικό),  στο  οποίο

εµφανίζεται  η χρήση “Ξενώνες” σε περισσότερες από µια  κατηγορίες  χρήσεων γης,

ήτοι:

Άρθρο 2. Περιεχόµενα Αµιγούς κατοικίας:

1. ...

2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες)

Άρθρο 3. Περιεχόµενα Γενικής κατοικίας:

1. ...

2. Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες

Άρθρο 4. Περιεχόµενο Πολεοδοµικού κέντρου- κεντρικής λειτουργίας πόλης-

τοπικού κέντρου συνοικίας- γειτονιάς:



1. ....

2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 8. Περιεχόµενο Τουρισµού- Αναψυχής:

1. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις,

3. τον Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, (ΦΕΚ 580∆’/1999, άρθρο 446, παρ. 1

& 2), (β’ σχετικό), που περιγράφει τη διαδικασία Καθορισµού Χρήσης Γης, (η οποία δεν

είναι αρµοδιότητα της υπηρεσίας µας) ως προαπαιτούµενη της διαδικασίας Μίσθωσης

Ακινήτων του ∆ηµοσίου, (η οποία είναι αρµοδιότητα της υπηρεσίας µας), καθώς και τη

“γνώµη της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και γνώµη του δηµοτικού συµβουλίου”

επίσης ως προαπαιτούµενες για την έκδοση “απόφασης νοµάρχη”,

η υπηρεσία  εισηγείται   αναφορικά  µε  την  εκκίνηση  ή  µη  της  διαδικασίας  Καθορισµού

Χρήσης Γης, για τα τµήµατα των 106 και  983θ όµορων αγροτεµαχίων του αγροκτήµατος

Μονοπήγαδου της Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης, όπως φαίνονται

στο συνηµµένο τοπογραφικό Ιουλίου 2018, που συνέταξε το αρµόδιο τµήµα της ∆.Τ.Υ. του

∆ήµου Θέρµης, µε στοιχεία:

• για το 106: α-β-γ-Θ-δ-ε-ζ-ζ’-ζ’’-Ν-Ξ-Ο-Π-α, εµβαδού .......................15.555,90τ.µ.

• για το 983θ: Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Η’-Θ-γ-β-α-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Α, εµβαδού.........5.203τ.µ.

• και συνολικό εµβαδό 106 και 983θ...............................................20.758,90τ.µ.

επιλέγοντας µια κατηγορία χρήσεων από τις τέσσερις (4) ως άνω εκτεθείσες, προκειµένου στη

συνέχεια να γνωµοδοτήσει  και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά σειρά αρµοδιότητας, για τον

Καθορισµό Χρήσης Γης, σύµφωνα µε τον “Κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας”, άρθρο

446 παρ.  2 του Π.∆.  της 14.07.99 (ΦΕΚ 580/∆’/27.07.99) (β’  σχετικό).  Εν συνεχεία,  “η

γνωµοδότηση του δηµοτικού  συµβουλίου και  η γνωµοδότηση της  αρµόδιας  πολεοδοµικής

υπηρεσίας” θα  αποσταλούν  στο  Τµήµα  Περιβαλλοντικού  και  Χωρικού  Σχεδιασµού  της

∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια της διαδικασίας Καθορισµού της Χρήσης των

εκτάσεων αυτών.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  προβλεπόµενης  διαδικασίας,  η  Υπηρεσία  θα δύναται  να

εκκινήσει τη διαδικασία εκµίσθωσης του ακινήτου, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.»

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την

εισήγηση ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του Ν.  3852/10

άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί  για τα τµήµατα των 106 και 983θ όµορων αγροτεµαχίων του αγροκτήµατος

Μονοπήγαδου της Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης, όπως φαίνονται

στο συνηµµένο τοπογραφικό Ιουλίου 2018, που συνέταξε το αρµόδιο τµήµα της ∆.Τ.Υ. του

∆ήµου Θέρµης, µε στοιχεία:

• για το 106: α-β-γ-Θ-δ-ε-ζ-ζ’-ζ’’-Ν-Ξ-Ο-Π-α, εµβαδού .......................15.555,90τ.µ.



• για το 983θ: Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Η’-Θ-γ-β-α-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Α, εµβαδού.........5.203τ.µ.

• και συνολικό εµβαδό 106 και 983θ...............................................20.758,90τ.µ.

τον Καθορισµό Χρήσης Γης σύµφωνα µε τον “Κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας”,

άρθρο 446 παρ. 2 του Π.∆. της 14.07.99 (ΦΕΚ 580/∆’/27.07.99) επιλέγοντας την  κατηγορία

χρήσεων  Γενικής κατοικίας. 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται µόνο:

1. Κατοικία

2. Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες   

3. Εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα)

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 

5. Κτίρια εκαπαίδευσης

6. Εστιατόρια

7. Αναψυκτήρια

8. Θρησκευτικοί χώροι

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

10. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 

11. Πρατήρια βενζίνης

12. Αθλητικές εγκαταστάσεις

13. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης 

14. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

  

Μετά  την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας,  η αρµόδια Υπηρεσία  θα δύναται  να

εκκινήσει τη διαδικασία εκµίσθωσης του ακινήτου, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 42/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
        


