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1. ΚΟΠΟ 

θνπφο ηνπ «ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο 

Γήκνπ Κηιειέξ», είλαη ε ζπκκφξθσζε ηεο Γηνίθεζεο, δή ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, κε ηα θξηζέληα 

ζηελ αξηζκ. 2702/2018 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ ηΔ (ΤΝΖΜΜΔΝΟ 1), κε ηελ νπνία 

αθπξψζεθε ε 4153/42375/28-9-2009 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» 

(ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) θαζφζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή "Λαραλφθεπνη" ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο, γηα 

παξάιεηςε νπζηψδνπο ηχπνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζήο ηνπ.  

2. ΣΟΥΟ 

ηφρνο ηνπ «ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο 

Γήκνπ Κηιειέξ», είλαη πξψηνλ ε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ αθχξσζε ηεο 4153/42375/28-9-2009 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 

Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) θαζψο ε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο θαηαζηάζεηο (κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, έθδνζε 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ίδξπζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ.), θαη δεχηεξνλ ε 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ πξνο ηελ δηνίθεζε. 

3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Αληηθείκελν ηνπ «ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γ.Δ. 

Νίθαηαο Γήκνπ Κηιειέξ», είλαη ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηνπ Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο Γήκνπ Κηιειέξ απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ε 

παξάιεηςε νπζηψδνπο ηχπνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζήο ηνπ, φπσο απηφ θξίζεθε θαη 

απνθαζίζζεθε ζηελ αξηζκ. 2702/2018 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ ηΔ, κε εθαξκνγή ηεο 

ηζρχνπζαο ζήκεξα λνκνζεζίαο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην αξίζκ. 1683/103331/4-7-2019 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Θεζζαιίαο Σκήκα Πνιενδνκηθνχ 

ρεδηαζκνχ, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο (ΤΝΖΜΜΔΝΟ 

2),, θαη ζην αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΠΟΛ/1670/28/14-2-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ 

ρεδηαζκνχ Σκήκα Α’, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΤΝΖΜΜΔΝΟ 3). 

4. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ 

 Γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, έδξα ηεο πξψελ Κνηλφηεηαο Νίθαηαο, είρε ζπληαρζεί Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1337/1983, ην νπνίν εγθξίζεθε κε 

ηελ αξηζκ. 76922/3929/11-12-1987 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πε.Υσ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 192/Γ/1988) 

πεξί «Έγθξηζε γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ (ΓΠ) ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο ηεο Κνηλφηεηαο 

Νίθαηαο (λ. Λάξηζαο)» (ΓΠ/1988). Με ην ελ ιφγσ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην νξηνζεηήζεθε 

ν νηθηζκφο ν πξνυθηζηάκελνο ηνπ 1923, θαζνξίζηεθαλ πεξηνρή επέθηαζήο ηνπ, ρξήζεηο 

γεο, Μέζνο  πληειεζηήο Γφκεζεο θαη ινηπνί φξνη δφκεζεο. Ο νηθηζκφο ν πξνυθηζηάκελνο 

ηνπ 1923 θαη νη θαζνξηζζείζεο επεθηάζεηο είραλε ζπλνιηθή επηθάλεηα πεξίπνπ 2.080 

ζηξεκκάησλ.  

ε εθαξκνγή ηνπ σο άλσ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, ν πξψελ Γήκνο Νίθαηαο ν νπνίνο 

ζπζηάζεθε ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο κε έδξα ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, 

δηελέξγεζε δεκφζην αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ ζχληαμε κειέηεο πνιενδφκεζεο 

θαη πξάμεο εθαξκνγήο ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο, ε ζχκβαζε ηεο νπνίαο ππνγξάθεθε ζηηο 30-

10-2007.  

 Σν έηνο 2009, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2508/1997, εγθξίζεθε λέν Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην κε ηελ αξηζκ. 4153/42375/28-9-2009 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 

ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΓΠ/2009). Ζ ζχκβαζε γηα ηελ ζχληαμε ηνπ 

ρεδίνπ είρε ππνγξαθεί απφ ηελ 3/8/2004. 
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Με ην λέν ρέδην ε πξνβιεπφκελε απφ ην πξνεγνχκελν ΓΠ/1988 πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ 

νηθηζκνχ Νίθαηαο απμήζεθε θαηά 542 ζηξέκκαηα πεξίπνπ. Με ην ίδην ζρέδην θαζνξίζηεθαλ 

λέεο ρξήζεηο γεο ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο 

ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο θαη ηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή. Καηά ηελ ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ ν Γήκνο 

κε ην αξηζκ. 1353/16-3-2007 έγγξαθφ ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. είρε δεηήζεη 

εμαίξεζε απφ ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (.Π.Δ.) 

ηνπ αξζξ. 3 παξ. 1 πεξ. α΄ ηεο Κ.Τ.Α.107017/28-8-2006. Ζ σο άλσ αίηεζε έγηλε δεθηή  θαη 

ζρεηηθά εθδφζεθε ε αξηζκ. 127570/26-6-2007 Απφθαζε ηνπ Γελ. Γ/ληή Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε φηη δελ ήηαλε εθηθηή ζε εθείλν ην 

ζηάδην πνπ εβξίζθεην πιένλ ε δηαδηθαζία, ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (.Π.Δ.) ηνπ αξζξ. 3 παξ. 1 πεξ. α΄ ηεο Κ.Τ.Α.107017/28-8-

2006 γηα ην ρέδην. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, ζηε ππφ ζχληαμε κειέηε 

πνιενδφκεζεο θαη πξάμεο εθαξκνγήο ζπκπεξηειήθζε θαη ε επηπιένλ πεξηνρή επέθηαζεο. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ λνκίκσο ζπληαρζεί ε κειέηε ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο θαη 

θηεκαηνγξάθεζεο, ε νξηζηηθή κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο, ε κειέηε νξηνζέηεζεο 

ηνπ ξέκαηνο πνπ δηέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ νηθηζκνχ, ελψ ε κειέηε πνιενδφκεζεο 

έρεη ήδε ζπληαρζεί κέρξη θαη ην ηάδην Β’. 

Σν έηνο 2010, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/2010) 

ν Γήκνο Νίθαηαο ζπλελψζεθε κε φκνξνπο Γήκνπο θαη ζπγθξφηεζε ηνλ ζεκεξηλφ Γήκν 

Κηιειέξ κε έδξα ηνλ νηθηζκφ Νίθαηαο.  

 Σν έηνο 2014 κε ηελ αξηζκ. 4095/256989/30-1-2014 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 

52/ΑΑΠ/18-2-2014) πεξί «Γηφξζσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο, λπλ 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λάξηζαο» 

επήιζαλ νξηζκέλεο δηνξζψζεηο θαη ειάζζνλεο ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ 2009, ρσξίο απηέο λα αθνξνχλ ηνλ ππφ πνιενδφκεζε νηθηζκφ 

ηεο Νίθαηαο. Γηα ηελ ελ ιφγσ δηφξζσζε/ηξνπνπνίεζε ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία 

Πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ ηνπ αξζξ. 5 ηεο Κ.Τ.Α.107017/28-8-2006, θαηά ηελ νπνία κε 

ηελ αξίζκ. 172042/26-11-2012 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γ/ληή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ 

θξίζεθε φηη νη πξνηεηλφκελεο δηνξζψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία 

ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (.Π.Δ.). 

 Καηά ηεο 4153/42375/28-9-2009 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» 

(ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) (ΓΠ/2009), ππνβιήζεθε απφ πνιίηεο πνπ είραλ  έλλνκν ζπκθέξνλ 

πξνο ηνχην ζηηο 15-12-2009 αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

Με ηελ αξηζκ. 2702/2018 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ ηΔ αθπξψζεθε ε 4153/42375/28-9-2009 

Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) φζνλ αθνξά 

ηελ πεξηνρή "Λαραλφθεπνη" ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο, γηα παξάιεηςε νπζηψδνπο ηχπνπ επί ηεο 

δηαδηθαζίαο εθπφλεζήο ηνπ.  

πγθεθξηκέλα, φπσο έθξηλε ην Γηθαζηήξην, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο σο άλσ κειέηεο (γηα φιν 

ηνλ ηέσο Γήκν Νίθαηαο) φθεηιε λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο (.Π.Δ.) θαη΄ εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 3 παξ. 1 πεξ. α΄ ηεο Κ.Τ.Α.107017/28-8-2006 

ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη λα ζπληαρζεί ηξαηεγηθή 

Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ), θαζψο έθξηλε φηη ε απαιιαγή απφ ηελ 

άλσ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 10 ηεο θπα κέζσ ηεο έθδνζεο αηηηνινγεκέλεο 

απφθαζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γ/ζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ δελ 

ηχγραλε εθαξκνγήο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, πξψηνλ γηαηί ε απφθαζε πεξαίσζεο ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ ζρεδίνπ εθδφζεθε ην 2009, ήηνη θαηά πνιχ καθξφηεξν ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ 24  κελψλ πνπ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ε παξ. 10, αιιά θαη γηαηί ε πξάμε απαιιαγήο 
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πνπ εθδφζεθε γηα ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε απφ ηε Γ/ζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

ήηαλ άθπξε, πξσηεπφλησο δηφηη δελ ήηαλ επαξθψο αηηηνινγεκέλε, σο πξνο ην αδχλαην ηεο 

ζπληάμεσο .Μ.Π.Δ. δεπηεξεπφλησο δηφηη δελ αθνινχζεζε δεκνζίεπζεο απηήο, σο 

ππνρξενχηαη πξνο ηνχην ε Γηνίθεζε. Δπνκέλσο, γηα ηα σο άλσ "ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΦΤΔΧ" 

δεηήκαηα ηα νπνία ε ίδηα ε απφθαζε ραξαθηεξίδεη ην ιφγν αθχξσζεο Χ ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ 

ΟΤΗΧΓΟΤ ΣΤΠΟΤ, αθπξψζεθε αξηζκ. 4153/42375/28-9-2009 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ 

Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) κφλν φκσο γηα ηελ πεξηνρή 

"ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟΗ" γηα ηελ νπνία θξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε φηη νη αηηνχληεο είραλε έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο, επαλεξρφκελε ε 

πεξηνρή ζην θαζεζηψο ηνπ πξνεγνχκελνπ ΓΠ/1988 ζην νπνίν ε ελ ιφγσ πεξηνρή 

"ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟΗ" επίζεο είρε ραξαθηεξηζηεί πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο. 

Αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη αηηνχληεο ηελ αθχξσζε δεηνχζαλ θαη ηελ κε ηζρχ ηνπ αξζξ. 7 

ηεο αξηζκ. 4153/42375/28-9-2009 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» 

(ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) πεξί "θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο", δειαδή δεηνχζαλ λα κελ επαλέιζεη 

ε πεξηνρή ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, ήηνη ηεο αξηζκ. 76922/3929/11-12-1987 Απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πεξί «Έγθξηζε γεληθνχ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ (ΓΠ) ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο ηεο Κνηλφηεηαο Νίθαηαο (λ. Λάξηζαο) 

(ΦΔΚ 192/Γ/1988), θαη λα ζεσξεζεί σο εθηφο ζρεδίνπ, αίηεκα ην νπνίν απνξξίθζεθε 

νξηζηηθά σο αβάζηκν απφ ην Γηθαζηήξην, κε εηδηθή αηηηνινγία, απνζαθελίδνληαο φηη γηα ηελ 

πεξηνρή ηζρχεη ην πξνεγνχκελν ζρέδην. 

5. ΥΔΓΙΟ ΔΠΑΝΑΘΔΜΟΘΔΣΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 
Γ.Δ. ΝΙΚΑΙΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΔΛΔΡ 

ην «ρέδην Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο Γήκνπ 

Κηιειέξ», ιακβάλνληαη ππφςε θαη εθαξκφδνληαη:  

 πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο νη νπνίεο δελ ίζρπαλ ζηηο 16-10-2009 εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο αξηζκ. 4153/42375/28-9-2009 Απφθαζεο ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) πεξί «Έγθξηζε Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΓΠ/2009): 

α/ ε ζέζπηζε ηεο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 κε θσδηθφ 

«GR1420011 Θεζζαιηθφο Κάκπνο» (Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ Α’/60) πνπ πεξηέρεηαη εληφο 

ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ 

βξίζθνληαη εληφο νξίσλ νηθηζκψλ ή εληφο πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ,  

β/ ε κεξηθή θχξσζε ηνπ Γαζηθνχ Υάξηε ηεο Π.Δ. Λάξηζαο πιελ ησλ πξν-Καπνδηζηξηαθψλ 

ΟΣΑ Ακπειψλνο, Αξγπξνπνπιίνπ, Γηάλλνπιεο, Σπξλάβνπ  θαη Φαιάλεο, κε ηελ 

αξηζ. 7068/229076/21-12-2017 Απφθαζε πληνληζηή Α.Γ.Θ.-η.Δ (ΦΔΚ 14/Γ/2-2-2018). 

Σα ηκήκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζε απηφλ κε πξάζηλν πεξίγξακκα θαη πξάζηλε 

δηαγξάκκηζε, απνηεινχλ δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/1979, φπσο ηζρχεη, 

γηα ηα νπνία πξνηείλνληαη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ηζρχνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο,  

 ππεξθείκελνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ηξνπνπνηήζεθε ή ζεζκνζεηήζεθε κεηά ηελ 16-

10-2009, ήηνη: 

 Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

Τδαηνθαιιηέξγεηεο (ΦΔΚ Β2505/2011), 

 Αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

(ΦΔΚ ΑΑΠ269/2018), 
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 νη ρξήζεηο γεο ηνπ Π.Γ. 59/2018 (ΦΔΚ 114/Α) κε θαηάιιειε αληηζηνίρεζε ζηηο ήδε 

πεξηερφκελεο ρξήζεηο γεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ. Γηα ηνλ εχθνιν έιεγρν ηεο 

αληηζηνίρεζεο, ηα θείκελα ηίζεληαη ζε αληηθξηζηή ζέζε ζηειψλ ππφ κνξθή Πηλαθίνπ. 

 

Α. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

ΚΔΙΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟΤ ΔΠΑΝΑΘΔΜΟΘΔΣΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ, 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΙΚΑΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΔΛΔΡ, ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ 

 

Απχικό κείμενο ΓΠ Πποτεινόμενο με την παπούσα 

Άξζξν 1 

Σν Γνκηθφ ρέδην Υσξηθήο Οξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ φπσο 

θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα Π.1 κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ην 

ΓΠ πνπ είλαη: 

− Ζ νκαιή απνξξφθεζε ηεο έληνλεο, εμσγελνχο, δήηεζε 

γηα Α΄ θαηνηθία, ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, γηα λα 

απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ε ππνβάζκηζε 

ηνπ ηνπίνπ. 

− Ζ νξγάλσζε ησλ αζηηθψλ ή/θαη παξαγσγηθψλ ρξήζεσλ, κε 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε έθηαζε, πνπ αλαδεηνχλ ρσξνζέηεζε 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πφινπ ηεο Λάξηζαο θαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

− Ο εμνπιηζκφο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Νίθαηαο, γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζην ξφιν ηνπ σο ‘πξνλνκηαθφ’ πξνάζηην ηεο Λάξηζαο. 

− Ο θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

δφκεζεο ζηνλ εμσ – αζηηθφ ρψξν, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο 

γεσξγηθήο γεο θαη γεληθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο ζπγθξνηείηαη απφ 

δπν νηθηζηηθέο ελφηεηεο κε θέληξα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Νίθαηαο 

θαη ηνπ Εαππείνπ (4νπ θαη 5νπ επηπέδνπ αληίζηνηρα ζχκθσλα 

κε ην ΠΠΥΑΑ). ηελ νηθηζηηθή ελφηεηα ηεο Νίθαηαο 

εληάζζνληαη νη νηθηζκνί Νέα Λεχθε, Νέεο Καξπέο /Ρεχκα, 

Μνζρνρψξη θαη Κππαξίζζηα, ελψ ζε απηή ηνπ Εαππείνπ 

εληάζζνληαη νη νηθηζκνί Γίινθν, Καιφ Νεξφ, νθφ, Μχξα θαη 

Υαξά. 

Άξζξν 1 

Σν Γνκηθφ ρέδην Υσξηθήο Οξγάλσζεο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Νίθαηαο φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα Π.1 κε βάζε 

ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ΓΠ πνπ είλαη: 

α. Ζ νκαιή απνξξφθεζε ηεο έληνλεο, εμσγελνχο, δήηεζεο 

γηα Α΄ θαηνηθία, ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, γηα λα 

απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ε ππνβάζκηζε 

ηνπ ηνπίνπ. 

β. Ζ νξγάλσζε ησλ αζηηθψλ ή/θαη παξαγσγηθψλ ρξήζεσλ, 

κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε έθηαζε, πνπ αλαδεηνχλ 

ρσξνζέηεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πφινπ ηεο Λάξηζαο 

θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

γ. Ο εμνπιηζκφο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Νίθαηαο, γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπ σο ‘πξνλνκηαθφ’ πξνάζηην ηεο 

Λάξηζαο. 

δ. Ο θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο 

ηεο δφκεζεο ζηνλ εμσ – αζηηθφ ρψξν, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε 

ηεο γεσξγηθήο γεο θαη γεληθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ε. Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο 

ππάγεηαη ζην Κέληξν Δλδνπεξηθεξεηαθήο Αλαπηπμηαθήο 

Δλφηεηαο κε έδξα ηελ Νίθαηα. Ο νηθηζκφο Νίθαηαο απνηειεί 

νηθηζκφ 4
νπ

 Δπηπέδνπ, θαη νη ινηπνί νηθηζκνί ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο απνηεινχλ νηθηζκνχο 5
νπ

 Δπηπέδνπ (ΠΥΠ Θεζζαιίαο 

2018).  

 

Άξζξν 2 

Σελ νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο φπσο θαίλεηαη ζην 

Υάξηε Π.2 θιίκαθαο 1:25.000 φπνπ ζπγθεθξηκέλα 

θαζνξίδνληαη: 

1. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

(ΠΔΠ). 

2. Εψλεο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΕΔΠΓ). 

3. Πεξηνρέο Δγθαηάζηαζεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(ΠΔΠΓ). 

4. Πεξηνρέο Δπέθηαζεο θαη Νένη Οηθηζηηθνί Τπνδνρείο. 

Αλά πεξηνρή θαζνξίδνληαη: 

1. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

(ΠΔΠ). Όπνπ απηέο αιιεινεπηθαιχπηνληαη ρσξηθά, ηζρχνπλ νη 

Άξζξν 2 

Σελ νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ φπσο θαίλεηαη ζην Υάξηε Π.2 

θιίκαθαο 1:25.000 φπνπ ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδνληαη:  

-Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

(ΠΔΠ).  

-Εψλεο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΕΔΠΓ). 

-Πεξηνρέο Δγθαηάζηαζεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(ΠΔΠΓ).  

-Πεξηνρέο Δπέθηαζεο θαη Νένη Οηθηζηηθνί Τπνδνρείο.  

Αλά πεξηνρή θαζνξίδνληαη:  

1. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

(ΠΔΠ)  
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ΠΔΠ α. Οξεηλφο φγθνο ηνπ Υαιθνδφληνπ Όξνπο ζην Ν. 

Αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Γήκνπ. Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο: 

-Ηεξνί Νανί (άξζξν 12 ηνπ π.δ. 6/17.10.1978).  

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά, γεσξγνπηελνηξνθηθά θηίξηα, θ.ιπ. (δει. 

φιεο νη ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο − πδαηνδεμακελέο – θξέαηα (άξζξν 

3 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Κηίξηα θνηλήο σθειείαο (ΓΔΖ − OTE − Έξγα πδξεχζεσο) 

άξζξν 7 ηνπ ηη.δ. 24/31.5.1985).  

-Δγθαηαζηάζεηο ΔΡΣ, OTE, θ.ιπ. (δει. φιεο νη ρξήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-ηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

(Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο), φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε 

αχμνληα αξηζκφ 276α έσο 276ζη ζην Παξάξηεκα ηεο ππ’ αξηζ. 

13727/724/24.6.2003 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 

1087/Β/2003) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ6/Φ1/νηθ. 19500/4.11.2004 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 

1671/Β/2004).  

ΠΔΠ β. Υψξνη Αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο  

-Ηζρχνπλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ 

παξνχζα γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαζψο θαη φζα θαζνξίδνληαη 

ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ γηα 

νπνηαδήπνηε επηηξεπφκελε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ή/θαη δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο 

αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ 

λα επηβάιινληαη πεξαηηέξσ φξνη θαη πεξηνξηζκνί θαηά 

πεξίπησζε.  

ΠΔΠ γ. Αιζχιιηα.  

-Γελ επηηξέπεηαη ε δφκεζε.  

-Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα απαηηείηαη 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πεξηνξηζκνί θαη νη απαγνξεχζεηο πνπ ηίζεληαη, αζξνηζηηθά. 

ΠΔΠ α. Οξεηλφο φγθνο ηνπ Υαιθνδφληνπ Όξνπο ζην Ν. 

Αλαηνιηθφ άθξν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα ΗΗ 

ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α): 

5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο - εγθαηαζηάζεηο 

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

χδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

34. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΠ β. Υψξνη Αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο  

Ηζρχνπλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ 

παξνχζα γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαζψο θαη φζα 

θαζνξίδνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, θαη 

επηπιένλ γηα νπνηαδήπνηε επηηξεπφκελε θαηαζθεπαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή/θαη δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, απαηηείηαη 

ε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, κε ηελ 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη πεξαηηέξσ φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί θαηά πεξίπησζε.  

ΠΔΠ  γ. Γαζηθέο Δθηάζεηο.  

Γελ επηηξέπεηαη ε δφκεζε.  

Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα απαηηείηαη 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

ΠΔΠ  δ. Πεξηνρέο Γηθηχνπ Φχζε 2000. Αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο 

Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 

κε θσδηθφ «GR1420011 Θεζζαιηθφο Κάκπνο» πνπ 

πεξηέρεηαη εληφο ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Γ.Δ. 

Νίθαηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 

νξίσλ νηθηζκψλ ή εληφο πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ. 

Με βάζε ηνλ Ν.3937/2011 (ΦΔΚ Α’ 60) δελ επηηξέπνληαη νη 

θάησζη ρξήζεηο γεο ηνπ άξζξνπ 1 ελφη. ΗΗ ηνπ αξηζκ. 

59/2018 Π.Γ/ηνο: 

(23) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (πςειήο φριεζεο). 

Αξηηφηεηα 10.000η.κ. κε παξέθθιηζε ηα 4.000η.κ. γηα φζα 

γεσηεκάρηα είραλε ην απηφ εκβαδφλ ηελ 31/03/2011, κε 

εμαίξεζε ηελ αλφξπμε θξεάησλ, ηελ θαηαζθεπή αληιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, κηθξψλ γεσξγηθψλ απνζεθψλ θαη 

πδαηνδεμακελψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπλνδψλ έξγσλ 

ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο.  

Μεγαιχηεξα φξηα αξηηφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζε επφκελεο 

παξαγξάθνπο θαηηζρχνπλ.  
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2 − Εψλεο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΕΔΠΓ)  

ΕΔΠΓ Α. Νφηην ηκήκα ηνπ Γήκνπ.  

Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ, αγξνηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο.  

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο.  

-Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 6/ 17.10.1978).  

-Ηεξνί Νανί (άξζξν 12 ηνπ π.δ. 6/17.10.1978).  

-Δηδηθή ρξήζε λεθξνηαθείσλ (άξζξν 1 παξ. Β.27, ηνπ π.δ. 

23−2/6−3−1987).  

-Κνηλνηηθά Ηαηξεία (άξζξν 13 ηνπ π.δ. 6/17.10.1978).  

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά, γεσξγνπηελνηξνθηθά θηίξηα, θ.ιπ. (δει. 

φιεο νη ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο − πδαηνδεμακελέο − θξέαηα (άξζξν 

3 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 4 ηνπ π.δ. 24/ 31.5.1985) 

ρακειήο φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λέεο θαη ρακειήο θαη 

κέζεο φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκίκσο πθηζηάκελεο 

(ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 13727/724−ΦΔΚ 1087/ Β/2003) 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.  

-Καηνηθία (άξζξν 6 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Κηίξηα θνηλήο σθειείαο (ΓΔΖ − OTE − Έξγα πδξεχζεσο) 

(άξζξν 7 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Δγθαηαζηάζεηο ΔΡΣ, OTE, θ.ιπ. (δει. φιεο νη ρξήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Δκπνξηθέο απνζήθεο (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-ηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

(Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο), φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε 

αχμνληα αξηζκφ 276α έσο 276ζη ζην Παξάξηεκα ηεο ππ’ αξηζ. 

13727/724/24.6.2003 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 

1087/Β/2003) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Γ6/Φ1/νηθ. 19500/4.11.2004 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 

1671 /Β/2004).  

-Γηα θηίξηα θαηνηθίαο θαη εκπνξηθψλ απνζεθψλ θαζνξίδεηαη 

θαηψηεξν φξην αξηηφηεηαο: 4.000 η.κ.. 

-Γηα ηελ αλέγεξζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδνληαη 

θαηψηεξν φξην αξηηφηεηαο: 4.000 η.κ. θαη αλψηαηνο Γ: 0,6  

-Σν αλψηαην φξην γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαζνξίδεηαη ζε 100 ηζνδχλακα.  

 

 

 

ΕΔΠΓ Β. Βφξεην ηκήκα ηνπ Γήκνπ (Β1, Β2 θαη Β3)  

-Βαζηθή επηδίσμε είλαη λα δηαηεξεζεί ε πεξηνρή σο «ξεδέξβα» 

γεο γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηεο Λάξηζαο θαη ηε 

ρσξνζέηεζε αζηηθψλ ρξήζεσλ, κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε 

γε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνηθίαο πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

-Αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηάζεηο θαη ηελ εθδεινχκελε 

δήηεζε, ε πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο Εψλεο: 

Καηά ηα ινηπά πξνηείλνληαη νη εθηφο ζρεδίνπ φξνη δφκεζεο 

φπσο ηζρχνπλ γηα ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο.  

2. Εψλεο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΕΔΠΓ)  

ΕΔΠΓ Α. Νφηην ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ, 

αγξνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο.  

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο γεο, εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα ΗΗ 

ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

1. Καηνηθία 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999 θαη 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/20

17, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 

8.1.1. Κέληξα πγείαο θαη θέληξα πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ. 

20. Απνζήθεο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο). 

21. Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (λ. 4302/2014). 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ 

λ.3982/2011) 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο 

φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λέεο θαη ρακειήο θαη 

κέζεο φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκίκσο 

πθηζηάκελεο (ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

13727/724−ΦΔΚ 1087/ Β/2003) θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε. 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο - εγθαηαζηάζεηο. 

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

χδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

34. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

38. Κνηκεηήξηα. 

 

 

 

Γηα ηηο ρξήζεηο γεο (1) Καηνηθία, (20) Απνζήθεο (ρακειήο, 

κέζεο, πςειήο φριεζεο) θαη (21) Δγθαηαζηάζεηο 

εθνδηαζηηθήο (ΠΓ 59/2018 (114/Α΄) θαζνξίδεηαη θαηψηεξν 

φξην αξηηφηεηαο: 4.000 η.κ.. 

Γηα ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο γεο (23) 

θαζνξίδνληαη θαηψηεξν φξην αξηηφηεηαο: 4.000 η.κ. θαη 

αλψηαηνο Γ: 0,6  

Σν αλψηαην φξην γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο γεο 

(24.3) Κηελνηξνθηθέο-πηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο- 

Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζνξίδεηαη ζε 100 ηζνδχλακα. 

ΕΔΠΓ Β. Βφξεην ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο (Β1, Β2 θαη 

Β3). Βαζηθή επηδίσμε είλαη λα δηαηεξεζεί ε πεξηνρή σο 

«ξεδέξβα» γεο γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηεο Λάξηζαο θαη 

ηε ρσξνζέηεζε αζηηθψλ ρξήζεσλ, κε απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ζε γε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνηθίαο 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο 

ηάζεηο θαη ηελ εθδεινχκελε δήηεζε, ε πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε 

ηξεηο Εψλεο: 
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ΕΔΠΓ Β1  

Υξήζεηο. Γελ επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο:  

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά, γεσξγνπηελνηξνθηθά θηίξηα, θ.ιπ. (δει. 

φιεο νη ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 4 ηνπ π.δ. 24/ 31.5.1985).  

-Γξαθεία (εθ ησλ ρξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ 

π.δ. 24/31.5.1985).  

-Δκπνξηθέο απνζήθεο (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 24/31−5−1985) εθηφο 

ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ ή δπλάκελσλ λα ηαθηνπνηεζνχλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα δίλεηαη ζε απηέο ε δπλαηφηεηα λα 

επεθηείλνληαη.  

 

 

 

 

Οξίδεηαη θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο 4.000 η.κ. γηα θηίξηα:  

-Καηνηθίαο θαη θαηαζηεκάησλ (άξζξα 6 θαη 5 ηνπ π.δ. 

24/31.5.1985), θαη εθπαηδεπηεξίσλ − επαγψλ ηδξπκάησλ, 

λνζνθνκείσλ − θιηληθψλ, ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (άξζξα 5, 6, 8 θαη 9 ηνπ π.δ. 

6/17.10.1978). 

 

 

 

 

 

 

-Ζ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ πνπ επηηξέπνληαη κπνξεί θαη είλαη 

επηζπκεηφ λα γίλεηαη νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκψλ φπσο 

ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδφκεζε), ΒΔΠΔ θιπ.  

ΕΔΠΓ Β2  

Υξήζεηο. Γελ επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο:  

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά, γεσξγνπηελνηξνθηθά θηίξηα θαη 

ζηέγαζηξα ζθαγήο, (φιεο νη ινηπέο ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985 επηηξέπνληαη).  

-Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 4 ηνπ π.δ. 24/ 31.5.1985). 

Δμαηξνχληαη λνκίκσο πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ην έξγν 

ή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζαο.  

-Γξαθεία (εθ ησλ ρξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ 

π.δ. 24/31.5.1985).  

-Δκπνξηθέο απνζήθεο (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

 

ΕΔΠΓ Β1  

Γελ επηηξέπνληαη νη θάησζη ρξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, 

ελφηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γξαθεία / Κέληξα έξεπλαο / Θεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξήζεσλ, γηα θηίξηα ακηγνχο ρξήζεσο γξαθείσλ. 

20. Απνζήθεο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο) εθηφο 

ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ ή δπλάκελσλ λα 

ηαθηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα δίλεηαη 

ζε απηέο ε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνληαη 

21. Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (λ. 4302/2014) εθηφο ησλ 

λνκίκσο πθηζηάκελσλ ή δπλάκελσλ λα ηαθηνπνηεζνχλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα δίλεηαη ζε απηέο ε 

δπλαηφηεηα λα επεθηείλνληαη 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, 

κέζεο θαη πςειήο φριεζεο). 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ 

λ.3982/2011) 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο - εγθαηαζηάζεηο. 

Δθ ησλ ινηπψλ, επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ γεο ηνπ άξζξνπ 

1, ελφηεηα ΗΗ ηνπ π.δ. 59/2018 (114/Α), νξίδεηαη θαηψηαην 

φξην αξηηφηεηαο ηα 4.000 η.κ. γηα ηηο θάησζη ρξήζεηο γεο:  

1. Καηνηθία 

3. Δθπαίδεπζε. 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999θαη 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/20

1, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

8. Πεξίζαιςε. 

10. Δκπφξην θαη παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ: 

15. Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο (λ. 4276/2014). 

Ζ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ επηηξέπνληαη κπνξεί θαη 

είλαη επηζπκεηφ λα γίλεηαη νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκψλ 

φπσο ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδφκεζε), ΒΔΠΔ θιπ.  

ΕΔΠΓ Β2  

Γελ επηηξέπνληαη νη θάησζη ρξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, 

ελφηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γξαθεία / Κέληξα έξεπλαο / Θεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξήζεσλ, γηα θηίξηα ακηγνχο ρξήζεσο γξαθείσλ. 

20. Απνζήθεο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο φριεζεο).  

21. Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (λ. 4302/2014) 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ 

λ.3982/2011). Δμαηξνχληαη ηα λνκίκσο πθηζηάκελα 

επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα  γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ην 

έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο. 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, 

κέζεο θαη πςειήο φριεζεο). Δμαηξνχληαη λνκίκσο 

πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη 

κέζεο φριεζεο γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ην έξγν ή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο 
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Οξίδεηαη θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο 20.000 η.κ. γηα θηίξηα:  

−Καηνηθίαο θαη θαηαζηεκάησλ (άξζξα 6 θαη 5 ηνπ π.δ. 24/ 

31.5.1985) θαη εθπαηδεπηεξίσλ − επαγψλ ηδξπκάησλ, 

λνζνθνκείσλ − θιηληθψλ, ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (άξζξα 5, 6, 8 θαη 9 ηνπ π.δ. 6/ 

17.10.1978).  

 

 

 

 

 

 

-Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη άξηηα ηα γήπεδα πνπ θαηά ηελ 

εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 

4.000 η.κ.  

-Ο .Γ. γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 

0,2.  

-Ζ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ πνπ επηηξέπνληαη κπνξεί θαη είλαη 

επηζπκεηφ λα γίλεηαη νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκψλ φπσο 

ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδφκεζε), ΒΔΠΔ θιπ.  

ΕΔΠΓ Β3  

Υξήζεηο. Γελ επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο:  

-Γεσξγνθηελνηξνθηθά, γεσξγνπηελνηξνθηθά θηίξηα, θαη 

ζηέγαζηξα ζθαγήο θ.ιπ. (φιεο νη ινηπέο ρξήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985 

επηηξέπνληαη).  

-Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 4 ηνπ π.δ. 24/ 31.5.1985), 

κε εμαίξεζε ηηο εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 

(βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, κηθξνειεθηξνληθή, θ.ιπ.) θαζψο 

θαη ηηο λνκίκσο πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ην έξγν 

ή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζαο.  

-Γξαθεία (εθ ησλ ρξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ 

π.δ. 24/31.5.1985. 

 

 

 

 

Οξίδεηαη θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο 20.000 η.κ. γηα θηίξηα: 

- Καηνηθίαο, θαηαζηεκάησλ θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

(άξζξα 6, 5 θαη 4 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985), θαη εθπαηδεπηεξίσλ − 

επαγψλ ηδξπκάησλ, λνζνθνκείσλ − θιηληθψλ, ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (άξζξα 5, 6, 8 

ηεο παξνχζαο. 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο – εγθαηαζηάζεηο, (εμαηξείηαη ε 

ρξήζε  24.2. Γεσξγηθέο απνζήθεο θαη ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθνχ ηνκέα (άξζξν 2 ηνπ απφ 

31.5.1985 π.δ. ΦΔΚ Γ 270).  

Δθ ησλ ινηπψλ, επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ γεο ηνπ άξζξνπ 

1, ελφηεηα ΗΗ ηνπ π.δ. 59/2018 (114/Α), νξίδεηαη θαηψηαην 

φξην αξηηφηεηαο ηα 20.000 η.κ. γηα ηηο θάησζη ρξήζεηο γεο:  

1. Καηνηθία 

3. Δθπαίδεπζε 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999θαη 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/20

1, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

8. Πεξίζαιςε. 

10. Δκπφξην θαη παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 

15. Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο (λ.4276/2014). 

Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη άξηηα ηα γήπεδα πνπ ηελ 

16/10/2009 έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 4.000 η.κ.  

Ο .Γ. γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε γεο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην 0,2.  

Ζ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ επηηξέπνληαη κπνξεί θαη 

είλαη επηζπκεηφ λα γίλεηαη νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκψλ 

φπσο ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδφκεζε), ΒΔΠΔ θιπ.  

 

ΕΔΠΓ Β3  

Γελ επηηξέπνληαη νη θάησζη ρξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, 

ελφηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γξαθεία / Κέληξα έξεπλαο / Θεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξήζεσλ, γηα θηίξηα ακηγνχο ρξήζεσο γξαθείσλ. 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ 

λ.3982/2011). Δμαηξνχληαη ηα λνκίκσο πθηζηάκελα 

επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα  γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ην 

έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο. 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, 

κέζεο θαη πςειήο φριεζεο), κε εμαίξεζε ηηο εμαηξεηηθά 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, 

κηθξνειεθηξνληθή, θ.ιπ.) θαηά αληηζηνίρηζε κε ην άξζξν 

10 ηνπ π.δ. 59/2018 (114/Α) θαζψο θαη ηηο λνκίκσο 

πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη 

κέζεο φριεζεο γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ην έξγν ή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο 

ηεο παξνχζαο. 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο – εγθαηαζηάζεηο, (εμαηξείηαη ε 

ρξήζε 24.2. Γεσξγηθέο απνζήθεο θαη ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθνχ ηνκέα (άξζξν 2 ηνπ απφ 

31.5.1985 π.δ. ΦΔΚ Γ 270). 

Οξίδεηαη θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο εθ ησλ ινηπψλ 

επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ γεο ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα ΗΗ ηνπ 

ΠΓ. 59/2018 (114/Α) ηα 20.000 η.κ. γηα ηηο θάησζη ρξήζεηο:  

1. Καηνηθία 

3. Δθπαίδεπζε. 



11 

 

θαη 9 ηνπ π.δ. 6/17.10.1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη άξηηα ηα γήπεδα πνπ θαηά ηελ 

εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 

4.000 η.κ.  

-Ο .Γ. γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 

0,2. 

-ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ε αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ πνπ 

επηηξέπνληαη (πιελ θαηνηθίαο) κπνξεί θαη είλαη επηζπκεηφ λα 

γίλεηαη νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκψλ φπσο ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ 

(κε πνιενδφκεζε), ΒΔΠΔ θ.ιπ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ ηνπ λ. 3333/ 2005 (ΦΔΚ 91Α).  

3 − Πεξηνρέο Δγθαηάζηαζεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(ΠΔΠΓ)  

ΠΔΠΓ −Α . Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη 

αλαηνιηθά ηεο Π.Δ.Ο.  

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο:  

-Υνλδξεκπφξην (άξζξν 7 ηνπ π.δ. 23.2/6.3.1987).  

-Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 4 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985) 

ρακειήο φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λέεο θαη ρακειήο θαη 

κέζεο φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκίκσο πθηζηάκελεο 

(ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 13727/724− ΦΔΚ 1087/Β/2003) 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.  

-Κηίξηα θνηλήο σθειείαο (ΓΔΖ − OTE − Έξγα πδξεχζεσο) 

(άξζξν 7 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Δγθαηαζηάζεηο ΔΡΣ, OTE, θ.ιπ. (δει. φιεο νη ρξήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Γηα ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαζνξίδνληαη:  

θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο: 4.000 η.κ.  

αλψηαηνο Γ: 0,6  

 

ΠΔΠΓ −Β Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, κεηαμχ Π.Δ.Ο. θαη 

Φαξζάισλ.  

Δπηηξεπφκελεο ρξήζεηο:  

Υνλδξεκπφξην (άξζξν 7 ηνπ π.δ/ηνο 23.2/6.3.1987). 

Ννκίκσο πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη 

κέζεο φριεζεο γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ην έξγν ή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζαο. 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999θαη 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/20

1, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

8. Πεξίζαιςε. 

10. Δκπφξην θαη παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ: 

15. Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο (λ. 4276/2014). 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ 

λ.3982/2011) 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, 

κέζεο θαη πςειήο φριεζεο) 

Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη άξηηα ηα γήπεδα πνπ θαηά 

ηελ 16/10/2009 έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 4.000 η.κ.  

Ο .Γ. γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε γεο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην 0,2. 

ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ε αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

επηηξέπνληαη (πιελ θαηνηθίαο) κπνξεί θαη είλαη επηζπκεηφ 

λα γίλεηαη νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκψλ φπσο ΠΔΡΠΟ, 

ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδφκεζε), ΒΔΠΔ θ.ιπ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ ηνπ 

λ. 3333/ 2005 (ΦΔΚ 91Α), φπσο ηζρχεη.  

3.  Πεξηνρέο Δγθαηάζηαζεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(ΠΔΠΓ)  

ΠΔΠΓ  Α. Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη αλαηνιηθά 

ηεο Π.Δ.Ο.  

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο γεο: 

εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα Η ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

- Υνλδξεκπφξην (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 29.6.2018), θαη 

εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ 

λ.3982/2011) 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο, 

φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λέεο θαη ρακειήο θαη 

κέζεο φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκίκσο 

πθηζηάκελεο (ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

13727/724−ΦΔΚ 1087/Β/2003) θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε. 

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

χδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

Δθ ησλ επηηξεπφκελσλ σο άλσ ρξήζεσλ γεο νξίδεηαη 

θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο 4.000 η.κ. θαη αλψηαηνο Γ 0.6 

γηα ηελ ρξήζε γεο (23).  

ΠΔΠΓ Β. Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, κεηαμχ Π.Δ.Ο. θαη 

Φαξζάισλ.  

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο γεο: 

 εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα Η ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

- Υνλδξεκπφξην (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 29.6.2018), θαη 

εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο 

θαη κέζεο φριεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκίκσο 
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ΠΔΠΓ − Γ . Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη δπηηθά 

ηεο ΠΑΘΔ..  

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο:  

-Με νρινχζα βηνκεραλία − βηνηερλία (άξζξν 5 ηνπ π.δ. 

23.2/6.3.1987).  

-Κηίξηα θνηλήο σθειείαο (ΓΔΖ − OTE − Έξγα πδξεχζεσο) 

(άξζξν 7 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Δγθαηαζηάζεηο ΔΡΣ, OTE, θ.ιπ. (δει. φιεο νη ρξήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985).  

-Γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 23.2/6.3.1987) 

θαζνξίδνληαη:  

-θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο: 4.000 η.κ.. 

-αλψηαηνο Γ: ν εθάζηνηε ηζρχνλ γηα δφκεζε βηνκεραλίαο ζε 

εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 

4 − Δπεθηάζεηο / Νένη Τπνδνρείο Γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο 

θαζνξίδνληαη δχν ηχπνη ππνδνρέσλ:  

-επεθηάζεηο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νξγαλσκέλα νη πιένλ άκεζεο 

αλάγθεο θαη λα εμεπξεζνχλ λένη θνηλφρξεζηνη − θνηλσθειείο 

ρψξνη 

-ΠΔΡΠΟ θαηνηθίαο, ψζηε ε πξνζθνξά λα αθνινπζήζεη νκαιά 

ηελ δήηεζε θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο γηα ην Γήκν.  

 

Δπεθηάζεηο 

-Οηθηζκνχ Νίθαηαο 543 ζηξ.  

-Οηθηζκνχ Νέσλ Καξπψλ 305 ζηξ.  

-Οηθηζκνχ Νέαο Λεχθεο 115 ζηξ. ήηνη ζπλνιηθά 963 ζηξέκκαηα.   

ΠΔΡΠΟ Καηνηθίαο  

Ζ δήηεζε αλέξρεηαη ζε 2.161 ζηξ. θαη θαηαλέκεηαη σο 

αθνινχζσο:  

-ΠΔΡΠΟ 1. Έθηαζε ηεο «Οηθηζηηθήο Έλσζεο Καζεγεηψλ TEI 

Λάξηζαο» πεξίπνπ 275 ζηξεκκάησλ (167.803,72 η.κ. + 

106.890,39 η.κ.)  

-ΓΗΔΡΠΟ 2. Έθηαζε ηεο «Δξγνιεπηηθήο − Αλαπηπμηαθήο Δ.Δ. 

ΟΛΤΜΠΟ» πεξίπνπ 216 ζηξεκκάησλ (215.992,62 η.κ.)  

-ΠΔΡΠΟ 3. Έθηαζε ηεο «Οηθηζηηθήο Έλσζεο Φπζηθψλ 

Πξνζψπσλ Αεξνπφξσλ Π.Α. Λάξηζαο» πεξίπνπ 199 

ζηξεκκάησλ (136.190,65 η.κ.+ 63.000,00 η.κ.) 

-ΠΔΡΠΟ 4. Έθηαζε ηεο «Οηθηζηηθέο Αλαπηχμεηο ΑΔ» πεξίπνπ 

106 ζηξεκκάησλ (106.088,00 η.κ.).  

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ αλέξρεηαη ζε 

785 ζηξέκκαηα. Ζ ππφινηπε απαηηνχκελε έθηαζε, ηεο ηάμεο 

ησλ 1.376 ζηξ. νξίδεηαη σο πιαθφλ ζπλνιηθά γηα ηηο πεξηνρέο 

φπνπ νη ΠΔΡΠΟ Καηνηθίαο επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηε 

παξνχζα, δειαδή ηηο πεξηνρέο ΕΔΠΓ Β1 θαη Β2.  

πθηζηάκελεο (ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

13727/724−ΦΔΚ 1087/Β/2003) θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε. 

ΠΔΠΓ  Γ . Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη δπηηθά 

ηεο ΠΑΘΔ. 

Δπηηξεπφκελεο Υξήζεηο γεο: 

 εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα Η ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α): 

- Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ρακειήο θαη κέζεο 

φριεζεο (άξζξν 8 ηνπ π.δ. 29.6.2018), κε θαηψηαην 

φξην αξηηφηεηαο 4.000 η.κ. γηα ηελ ρξήζε γεο (23), θαη 

εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελφηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

χδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

 

 

 

 

4.   Δπεθηάζεηο / Νένη Τπνδνρείο  

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαζνξίδνληαη δχν ηχπνη 

ππνδνρέσλ: 

4.1 Δπεθηάζεηο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νξγαλσκέλα νη πιένλ 

άκεζεο αλάγθεο θαη λα εμεπξεζνχλ λένη θνηλφρξεζηνη 

−θνηλσθειείο ρψξνη 

4.2 ΠΔΡΠΟ θαηνηθίαο, ψζηε ε πξνζθνξά λα αθνινπζήζεη 

νκαιά ηελ δήηεζε θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο γηα 

ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο. 

4.1 Δπεθηάζεηο 

Οηθηζκνχ Νίθαηαο 543 ζηξ. 

Οηθηζκνχ Νέσλ Καξπψλ 305 ζηξ. 

Οηθηζκνχ Νέαο Λεχθεο 115 ζηξ.  

Ήηνη ζπλνιηθά 963 ζηξέκκαηα. 

4.2 ΠΔΡΠΟ Καηνηθίαο 

Ζ δήηεζε αλέξρεηαη ζε 2.161 ζηξ. θαη θαηαλέκεηαη σο 

αθνινχζσο: 

- ΠΔΡΠΟ 1. Έθηαζε ηεο «Οηθηζηηθήο Έλσζεο Καζεγεηψλ 

TEI Λάξηζαο» πεξίπνπ 275 ζηξεκκάησλ.  

- ΓΗΔΡΠΟ 2. Έθηαζε ηεο «Δξγνιεπηηθήο−Αλαπηπμηαθήο 

Δ.Δ. ΟΛΤΜΠΟ» πεξίπνπ 216 ζηξεκκάησλ.  

- ΠΔΡΠΟ 3.  Έθηαζε ηεο «Οηθηζηηθήο Έλσζεο Φπζηθψλ 

Πξνζψπσλ Αεξνπφξσλ Π.Α. Λάξηζαο» πεξίπνπ 199 

ζηξεκκάησλ.  

- ΠΔΡΠΟ 4. Έθηαζε ηεο «Οηθηζηηθέο Αλαπηχμεηο ΑΔ» 

πεξίπνπ 106 ζηξεκκάησλ (106.088,00 η.κ.). 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ αλέξρεηαη 

ζε 785 ζηξέκκαηα. Ζ ππφινηπε απαηηνχκελε έθηαζε, ηεο 

ηάμεο ησλ 1.376 ζηξ. νξίδεηαη σο πιαθφλ ζπλνιηθά γηα ηηο 

πεξηνρέο φπνπ νη ΠΔΡΠΟ Καηνηθίαο επηηξέπνληαη 

ζχκθσλα κε ηε παξνχζα, δειαδή ηηο πεξηνρέο ΕΔΠΓ Β1 

θαη Β2. 
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Άξζξν 3 

 

Σελ Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρχζκηζε ησλ 

Οηθηζηηθψλ Τπνδνρέσλ – Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ φπσο 

θαίλεηαη ζηνπο Υάξηεο Π.3.1 α θαη Π.3.1β θιίκαθαο 1:10.000, 

Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6 θαη 7, Π.3.8, Π.3.9, Π.3.10 θαη 

11, Π.3.12 θιίκαθαο 1: 5.000 πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα. 

πγθεθξηκέλα νη ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

− Πνιενδφκεζε φισλ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ – 

Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απηψλ κε 

πίεζε ή/θαη δπλαηφηεηεο εθηφλσζεο ηεο δήηεζεο γηα Α΄ 

θαηνηθία: Νίθαηαο, Ν. Καξπψλ, Ν. Λεχθεο. Πεξηιακβάλνληαη 

νη πεξηνρέο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ηκεκάησλ ησλ νηθηζκψλ, 

ηεο έθηαζεο ηνπ Γ.Π.. ’88 ηεο Νίθαηαο θαη ησλ επεθηάζεσλ 

πνπ πξνηείλνληαη. 

− Πεξηνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ Καινχ Νεξνχ θαη 

νθνχ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε ππ’ αξηζκ. 95/2007 ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Νίθαηαο. 

− Καζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο, κέζνπ .Γ., κέζεο πξαγκαηηθήο 

ππθλφηεηαο, πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ θαη θνηλσληθνχ 

εμνπιηζκνχ ζε φινπο ηνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηνπο ράξηεο Π.3.1 έσο Π.3.12 θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

1 – Υξήζεηο Γεο 

Κεληξηθέο Λεηηνπξγίεο (αξ. 4 π.δ. 23.2/6.3.1987/166Γ΄). 

− ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο εθηείλεηαη θαηά 

κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηεο νδνχ Φαξζάισλ πνπ απνηειεί 

ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ νηθηζκνχ. 

− ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη 

θαηά θαλφλα ην ηκήκα γχξσ απφ ηελ θεληξηθή πιαηεία. 

Γεληθή Καηνηθία (αξ. 3 π.δ. 23.2/6.3.1987/166Γ΄). 

− ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηελ 

έθηαζε ηνπ παιαηνχ ζπλνηθηζκνχ δηαλνκήο, ηνπ νηθηζκνχ 

πξν ’23 θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ησλ 

θχξησλ νδηθψλ αμφλσλ. 

− ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο πεξηιακβάλεη ηελ έθηαζε 

ηνπ παιαηνχ ζπλνηθηζκνχ δηαλνκήο. 

Ακηγήο θαηνηθία (αξ. 2 π.δ. 23.2/6.3.1987/166Γ΄). 

− ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηελ 

ππφινηπε εληφο ΓΠ ’88 έθηαζε θαζψο θαη ηηο επεθηάζεηο. 

− ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο πεξηιακβάλεη ηελ εληφο 

νξίνπ (θαζνξηζκέλνπο κε ην απφ 24.4/3.5.1985π.δ.) έθηαζε 

θαζψο θαη ηηο επεθηάζεηο. 

− ηηο ΠΔΡΠΟ πεξηιακβάλεη φιε ηελ έθηαζε 

Διεχζεξνη ρψξνη – Αζηηθφ Πξάζηλν (αξ. 9 π.δ. 

23.2/6.3.1987/166Γ΄). 

− ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη δψλε 

θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηνπ ξέκαηνο. 

Άξζξν 3 

 

Σελ Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρχζκηζε ησλ 

Οηθηζηηθψλ Τπνδνρέσλ – Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ φπσο 

θαίλεηαη ζηνπο Υάξηεο Π.3.1 α, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, 

Π.3.6 θαη 7, Π.3.8, Π.3.9, Π.3.10 θαη 11, Π.3.12 θιίκαθαο 1: 

5.000, θαη Π.3.1β θιίκαθαο 1:10.000, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

παξνχζα. 

πγθεθξηκέλα νη ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 Πνιενδφκεζε φισλ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ – 

Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απηψλ κε 

πίεζε ή/θαη δπλαηφηεηεο εθηφλσζεο ηεο δήηεζεο γηα Α΄ 

θαηνηθία: Νίθαηαο, Ν. Καξπψλ, Ν. Λεχθεο. Πεξηιακβάλνληαη 

νη πεξηνρέο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ηκεκάησλ ησλ νηθηζκψλ, 

ηεο έθηαζεο ηνπ Γ.Π.. ’88 ηεο Νίθαηαο θαη ησλ επεθηάζεσλ 

πνπ πξνηείλνληαη. 

 Καηεχζπλζε Πεξηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο πςειήο 

παξαγσγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, φπνπ 

απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη πξνζδηνξηζηεί λέν φξην κε 

εηδηθφηεξε κειέηε.  

 Καζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο, κέζνπ .Γ., κέζεο πξαγκαηηθήο 

ππθλφηεηαο, πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ θαη θνηλσληθνχ 

εμνπιηζκνχ ζε φινπο ηνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηνπο ράξηεο Π.3.1 έσο Π.3.12 θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

1. Υξήζεηο Γεο 

1.α) Κεληξηθέο Λεηηνπξγίεο (άξζξν 4 π.δ. 29.6.2018/114 

Α΄). 

ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο εθηείλεηαη θαηά 

κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηεο νδνχ Φαξζάισλ πνπ 

απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ νηθηζκνχ. 

ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη 

θαηά θαλφλα ην ηκήκα γχξσ απφ ηελ θεληξηθή πιαηεία. 

1.β) Γεληθή Καηνηθία (άξζξν 3 π.δ. 29.6.2018/114 Α΄). 

ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηελ 

έθηαζε ηνπ παιαηνχ ζπλνηθηζκνχ δηαλνκήο, ηνπ 

νηθηζκνχ πξν ’23 θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο θαη 

εθαηέξσζελ ησλ θχξησλ νδηθψλ αμφλσλ. 

ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο πεξηιακβάλεη ηελ έθηαζε 

ηνπ παιαηνχ ζπλνηθηζκνχ δηαλνκήο. 

1.γ) Ακηγήο θαηνηθία (άξζξν 2 π.δ. 29.6.2018/114 Α΄). 

ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηελ 

ππφινηπε εληφο ΓΠ ’88 έθηαζε θαζψο θαη ηηο 

επεθηάζεηο. 

ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο πεξηιακβάλεη ηελ εληφο 

νξίνπ (θαζνξηζκέλνπο κε ην απφ 24.4/3.5.1985π.δ.) 

έθηαζε θαζψο θαη ηηο επεθηάζεηο. 

ηηο ΠΔΡΠΟ πεξηιακβάλεη φιε ηελ έθηαζε 

1.δ) Διεχζεξνη ρψξνη – Αζηηθφ Πξάζηλν (άξζξν. 7 π.δ. 

29.6.2018/114Α΄). 

ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη δψλε 

θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηνπ ξέκαηνο. 
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2 – Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο (ΜΓ) 

Μ..Γ. 0,6 

− Γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη φιε 

ηελ έθηαζε ηνπ ΓΠ ’88 

− Γηα ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ηελ εληφο νξίνπ (θαζν− 

ξηζκέλνπ κε ην απφ 24.4/3.5.1985 π.δ.) έθηαζε 

Μ..Γ. 0,4 

− Ο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

− Σηο επεθηάζεηο 

− Σηο ΠΔΡΠΟ 

3 – Μέζε Πξαγκαηηθή Ππθλφηεηα αλά Ha / Πξαγκαηηθή 

Υσξεηηθφηεηα 

Ζ Μέζε Πξαγκαηηθή Ππθλφηεηα αλά Ha θαη ε κέγηζηε 

πξαγκαηηθή ρσξεηηθφηεηα θάζε Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο 

– Οηθηζκνχ θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Π.ΗΗΗ.1. Πξνθχπηεη 

πξαγκαηηθή ρσξεηηθφηεηα φισλ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ 

29.787 θαηνίθσλ. 

Δθφζνλ κειινληηθά ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη πινπνηεζνχλ 

νη πξνβιεπφκελεο εληάμεηο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ΠΔΡΠΟ, 

ε κέγηζηε επηθάλεηα ησλ νπνίσλ έρεη θαζνξηζηεί ζε 1.376 ζηξ., 

ε ρσξεηηθφηεηα πξνζαπμάλεηαη θαηά 3.425 θαηνίθνπο. 

2. Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο (ΜΓ) 

α) Μ..Γ. 0,6 

Γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη φιε 

ηελ έθηαζε ηνπ ΓΠ ’88 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ηελ εληφο νξίνπ 

(θαζνξηζκέλνπ κε ην απφ 24.4/3.5.1985 π.δ.) έθηαζε 

β) Μ..Γ. 0,4 

Ο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

-Σηο επεθηάζεηο 

-Σηο ΠΔΡΠΟ 

 

 

3. Μέζε Πξαγκαηηθή Ππθλφηεηα αλά Ha / Πξαγκαηηθή 

Υσξεηηθφηεηα 

Ζ Μέζε Πξαγκαηηθή Ππθλφηεηα αλά Ha θαη ε κέγηζηε 

πξαγκαηηθή ρσξεηηθφηεηα θάζε Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο 

– Οηθηζκνχ θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Π.ΗΗΗ.1. Πξνθχπηεη 

πξαγκαηηθή ρσξεηηθφηεηα φισλ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ 

29.787 θαηνίθσλ. 

Δθφζνλ κειινληηθά ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη πινπνηεζνχλ 

νη πξνβιεπφκελεο εληάμεηο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ 

ΠΔΡΠΟ, ε κέγηζηε επηθάλεηα ησλ νπνίσλ έρεη θαζνξηζηεί 

ζε 1.376 ζηξ., ε ρσξεηηθφηεηα πξνζαπμάλεηαη θαηά 3.425 

θαηνίθνπο. 

Πίλαθαο Π.ΗΗΗ.1: Σειηθή ρσξεηηθφηεηα / ππθλφηεηα ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Πνιενδνκηθή 
Δλφηεηα/ 
Οηθηζκφο Υξήζε 

Δπηθάλεηα 
(ζηξ.) 

Δπηθάλεηα 

Μέζνο 
Γ 

Γφκεζε 
γηα 

θαηνηθία 

Γφκεζε 
αλά άηνκν 

(η.κ.) 

πλη. 
θνξεζκνχ 

ι 
Πξαγκαηηθή 

Υσξεηηθφηεηα 
Πξαγκαηηθή 
Ππθλφηεηα ΟΣ 

ΚΥ - 
ΚΦ 

Π.Δ.1/ Νίθαηα 

Ακηγήο 1.660,40 

70% 30% 0,6 

80% 45 0,5 6.199   

Γεληθή 795,9 65% 45 0,5 2.414   

Κέληξν 580,1 50% 40 0,6 1.827   

Πξάζηλν 178,2 - - - -   

Ακηγήο 
Δπέθηαζε 457,9 

65% 35% 0,4 

80% 45 0,6 1.270   

Γεληθή 
Δπέθηαζε 78,8 70% 45 0,6 191   

Πξάζηλν 
Δπέθηαζε 6,2 - - - -   

ΤΝΟΛΟ 3.757,50             11.902 32 αη/Ha 

Π.Δ.2/ Γίινθν 

Ακηγήο 283,7 

70% 30% 0,6 50% 

45 

0,4 

530   

Γεληθή 121,7 40 256   

Κέληξν  28,7 40 60   

ΤΝΟΛΟ 434,1             846 19 αη/Ha 

Π.Δ.3/ 
Εάππεην 

Ακηγήο 796,7 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,5 

2.231   

Γεληθή  409,6 40 1.290   

Κέληξν 122,1 40 385   

ΤΝΟΛΟ 1328,4             3.906 29 αη/Ha 

Π.Δ.4/ 
Μνζρνρψξη 

Ακηγήο 211 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

473   

Γεληθή 243,4 40 613   



15 

 

Κέληξν 17,8 40 45   

ΤΝΟΛΟ 472,2             1.131 24 αη/Ha 

Π.Δ.5/ 
Κππαξίζζηα 

Ακηγήο 206,2 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

462   

Γεληθή 264,2 40 666   

Κέληξν 26,2 40 66   

ΤΝΟΛΟ 496,6             1.194 24 αη/Ha 

Π.Δ.6/ Μχξα 

Ακηγήο 143,2 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

321   

Γεληθή 243,9 40 615   

Κέληξν 16,2 40 41   

ΤΝΟΛΟ 403,3             977 24 αη/Ha 

Π.Δ.7/ Καιφ 
Νεξφ 

Ακηγήο 251 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

562   

Γεληθή 251 40 633   

Κέληξν 16 40 40   

ΤΝΟΛΟ 518             1.235 24 αη/Ha 

Π.Δ.8/ νθφ 

Ακηγήο 184,9 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

414   

Γεληθή 291,7 40 735   

Κέληξν 42,4 40 107   

ΤΝΟΛΟ 519             1.256 24 αη/Ha 

Π.Δ.9/ Ν. 
Λεχθε 

Ακηγήο 189 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

423   

Γεληθή 136,1 40 343   

Κέληξν 35,3 40 89   

Ακηγήο 
επέθηαζε 114,3 65% 35% 0,4 80% 45 0,6 317   

ΤΝΟΛΟ 474,7             1.172 25 αη/Ha 

Π.Δ.10/ 
Ν.Καξπαί - 
Ρεχκα 

Ακηγήο 412,7 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

924   

Γεληθή 448,9 40 1,131   

Κέληξν 74,7 40 188   

Ακηγήο 
επέθηαζε 305,1 65% 35% 0,4 80% 45 0,6 846   

ΤΝΟΛΟ 1.241,40             3.089 25 αη/Ha 

Π.Δ.11/ Υαξά 

Ακηγήο 329,7 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

739   

Γεληθή 342,3 40 863   

Κέληξν 42,3 40 107   

ΤΝΟΛΟ 714,3             1.709 24 αη/Ha 

ΤΝΟΛΟ 
ΟΗΚΗΜΧΝ   10.360             28.415   

ΠΔΡΠΟ 
1,2,3,4 Ακηγήο 785,6 50% 50% 0,4 80% 45 0,7 1.955 25 αη/Ha 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ   11.145             30.370   

 

4 – Πξνγξακκαηηθά Μεγέζε/Αλάγθεο ζε Γε Πνιενδνκηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ. 

Σα πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη ε αλαγθαία γε, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ πνιενδνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 

παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα Π.ΗΗΗ.2. 

Χο αξηζκφο εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ιακβάλεηαη ν 

4. Πξνγξακκαηηθά Μεγέζε/Αλάγθεο ζε Γε Πνιενδνκηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ. 

Σα πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη ε αλαγθαία γε, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ πνιενδνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 

Π.ΗΗΗ.2. 
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εθηηκψκελνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ θαηά ην έηνο 2021 (8.160 

άηνκα) πξνζαπμεκέλνο θαηά 50% πεξίπνπ, δειαδή 12.000 

άηνκα. 

Πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή λένπ Γεκαξρείνπ ζπλνιηθήο 

έθηαζεο: 1.800 η.κ. ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ νηθηζκνχ 

ηεο Νίθαηαο (πεξηνρή απνζεθψλ). 

Χο αξηζκφο εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ιακβάλεηαη ν 

εθηηκψκελνο πιεζπζκφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο 

θαηά ην έηνο 2021 (8.160 άηνκα) πξνζαπμεκέλνο θαηά 

50% πεξίπνπ, δειαδή 12.000 άηνκα. 

 

 

Πίλαθαο Π.ΗΗΗ.2: Αλάγθεο ζε Κνηλσληθφ εμνπιηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο 

Υξήζε 

Πξνγξακκαηηθφ 

Μέγεζνο (2021) 

ηαζεξφηππν 

γεο χλνιν Γεο 

Αξηζκφο 

κνλάδσλ Παξαηεξήζεηο 

Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα 12.000 

Min 200 η.κ. 

θηίξην  1 Καιχπηεηαη: απφ Νίθαηα 

Κεληξηθή Πιαηεία 12.000 0,1 – 0,5 Ha  1 Καιχπηεηαη απφ: Νίθαηα 

Πνιηηηζηηθά 12.000 0.20 η.κ. 2,4 ζηξ. 1 -2 

Καιχπηεηαη απφ: Νίθαηα, 

Νέεο Καξπέο, Νέα Λεχθε 

Κέληξα Τγείαο 12.000   1 Νίθαηα 

Γπκλάζην 600 8 -12 η.κ. 4,8 – 7,2 ζηξ. 2 

Καιχπηεηαη απφ: Νίθαηα, 

Εάππεην 

Λχθεην 480 7 – 11 η.κ. 3,4 – 5,3 ζηξ. 1 – 2 Καιχπηεηαη απφ: Νίθαηα 

Αζιεηηθφ Κέληξν 12.000 5,5 η.κ. 

66 ζηξ. (min 25 

ζηξ.) 2 

Καιχπηεηαη απφ: Νίθαηα, 

Εάππεην 
 

 

Άξζξν 4 

Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ 

1 – Φνξέαο Δθαξκνγήο 

Χο Φνξέαο Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ ζα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο 

Νίθαηαο κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Λάξηζαο 

(ζηα «θαη’ αξρήλ» φξηα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ν Γήκνο 

Νίθαηαο – ΦΔΚ 507/Γ/2006) θαη ηελ ίδξπζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

Οξγαληζκνχ. 

2 – Απαξαίηεηα Έξγα – Μειέηεο 

Σα θχξηα απαηηνχκελα έξγα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Π.IV θαη αλά ηνκέα αμηνινγείηαη ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο 

θάζε έξγνπ. 

 

Άξζξν 4 

Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ 

1. Φνξέαο Δθαξκνγήο 

Χο Φνξέαο Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ ζα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο 

Κηιειέξ. 

2. Απαξαίηεηα Έξγα – Μειέηεο 

Σα θχξηα απαηηνχκελα έξγα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 

Π.IV θαη αλά ηνκέα αμηνινγείηαη ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο 

θάζε έξγνπ. 

 

 

Πίλαθαο Π.ΗV: Κχξηα απαηηνχκελα έξγα – κειέηεο 

ΔΡΓΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

1. ΠΟΛΔΟΓΟΜΖΖ ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΥΔΧΝ  

ΠΔ 1 – Νίθαηα Α 

ΠΔ 9 – Νέα Λεχθε Β 

ΠΔ 10 – Ν. Καξπέο / Ρεχκα Β 

Λνηπέο ΠΔ - Οηθηζκνί Γ 

2. ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ  

Παξάθακςε νηθηζκνχ Νίθαηαο Α 

Παξάθακςε νηθηζκνχ Εαππείνπ  Β 

Παξάθακςε νηθηζκνχ Ν. Καξπψλ / Ρεχκαηνο Β 

Παξάθακςε νηθηζκνχ Υαξάο Γ 
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Βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ (ηκεκάησλ) αμφλσλ δηαζχλδεζεο ησλ 

νηθηζκψλ 
Γ 

3. ΤΓΡΔΤΖ  

Βειηίσζε – αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ νηθηζκψλ Α 

Κνηλφ (εμσηεξηθφ) δίθηπν ηξνθνδνζίαο φιεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο- 

έληαμε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΛ 
Β 

4. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  

Γίθηπν νηθηζκνχ Νίθαηαο Α 

Γίθηπα νηθηζκψλ Εαππείνπ, Ν. Καξπψλ/Ρεχκαηνο, Ν. Λεχθεο Β 

Γίθηπα Λνηπψλ νηθηζκψλ Γ 

χλδεζε κε Γίθηπν ΓΔΤΑΛ (ΔΔΛ) Α 

5. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ  

Τινπνίεζε πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ Α 

Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Β 
 

 

Άξζξν 5 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ  

-ε γήπεδα πνπ ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

ηνκείο ην θηίξην θαηαζθεπάδεηαη ζην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ φπνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε επηηξέπεηαη, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δφκεζεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ην ηκήκα απηφ αλήθεη. Ζ 

αξηηφηεηα ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ γεπέδνπ.  

-Καηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ είλαη 

δπλαηφλ ηα φξηα ηνπο λα κεηαβάιινληαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο 

(δεκηνπξγία αξηίσλ νηθνπέδσλ, ράξαμε πεξηθεξεηαθψλ νδψλ, 

θ.ιπ.). ε πεξίπησζε πνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο 

απαηηείηαη επέθηαζε εληφο ΠΔΠ, ε επηθάλεηα ηεο ελ ιφγσ 

επέθηαζεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο ζπλνιηθά 

πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο.  

-Δπηβάιιεηαη ε θάιπςε ησλ λέσλ θηηξίσλ θαη ησλ 

πξνζζεθψλ κε θεξακνζθεπή. Δμαίξεζε κπνξεί λα ππάξμεη γηα 

θηίξηα εηδηθψλ ρξήζεσλ κε έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ.  

-Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθηφο 

ζρεδίνπ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ 

έξγνπ ή ηεο κνλάδαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί.  

-Δηδηθά γηα ηα θηίξηα θηελν−πηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 500κ. απφ 

ηα φξηα δσλψλ φπνπ δελ επηηξέπνληαη. ηηο δψλεο απηέο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νηθηζηηθνί ππνδνρείο.  

-Μέρξη ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζηηο πεξηνρέο 

ησλ επεθηάζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη Γεληθέο δηαηάμεηο 

ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

-Πξνζζήθεο ζε λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα κπνξεί λα 

γίλνληαη κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, φζνλ αθνξά ηελ 

 

Άξζξν 5 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Νίθαηαο  

1. ε γήπεδα πνπ ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

ηνκείο ην θηίξην θαηαζθεπάδεηαη ζην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ 

φπνπ ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε επηηξέπεηαη, θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο δφκεζεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ην ηκήκα απηφ 

αλήθεη. Ζ αξηηφηεηα ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ γεπέδνπ.  

2. Καηά ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ είλαη 

δπλαηφλ ηα φξηα ηνπο λα κεηαβάιινληαη, ζην βαζκφ πνπ 

απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιενδνκηθήο 

κειέηεο (δεκηνπξγία αξηίσλ νηθνπέδσλ, ράξαμε 

πεξηθεξεηαθψλ νδψλ, θ.ιπ.). ε πεξίπησζε πνπ γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο απαηηείηαη επέθηαζε εληφο ΠΔΠ, ε 

επηθάλεηα ηεο ελ ιφγσ επέθηαζεο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην 5% ηεο ζπλνιηθά πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο.  

3. Δπηβάιιεηαη ε θάιπςε ησλ λέσλ θηηξίσλ θαη ησλ 

πξνζζεθψλ κε θεξακνζθεπή. Δμαίξεζε κπνξεί λα ππάξμεη 

γηα θηίξηα εηδηθψλ ρξήζεσλ κε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο (.Α.) Π.Δ. Λάξηζαο.  

4. Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθηφο 

ζρεδίνπ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, απαηηείηαη 

ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο κνλάδαο πνπ 

ζα θαηαζθεπαζηεί.  

5. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ γεο 24.3 

Κηελνηξνθηθέο-πηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη  24.6 

Κηελνηξνθηθά Πάξθα (άξζξν 43 ηνπ λ.4235/2014) (π.δ. 

59/2018 (114/Α΄) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 500κ. απφ ηα φξηα δσλψλ φπνπ δελ 

επηηξέπνληαη. ηηο δψλεο απηέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

νηθηζηηθνί ππνδνρείο.  

6.  Μέρξη ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζηηο πεξηνρέο 

ησλ επεθηάζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη Γεληθέο 
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αξηηφηεηα, κφλν γηα ηελ πθηζηάκελε ρξήζε, εθ' φζνλ απηή 

επηηξέπεηαη.  

-Καηά ηα ινηπά ζηελ εθηφο ζρεδίνπ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, 

εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ 

δφκεζε, θαζψο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, γηα φιεο ηηο απφ ηελ 

παξνχζα επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 

δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο εθφζνλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

7. Πξνζζήθεο ζε λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα κπνξεί λα 

γίλνληαη κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, φζνλ αθνξά 

ηελ αξηηφηεηα, κφλν γηα ηελ πθηζηάκελε ρξήζε, εθ' φζνλ 

απηή επηηξέπεηαη.  

8. Καηά ηα ινηπά ζηελ εθηφο ζρεδίνπ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Νίθαηαο, εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε, θαζψο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο 

φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, γηα φιεο ηηο απφ ηελ παξνχζα επηηξεπφκελεο 

ρξήζεηο γεο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Άξζξν 6 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

-Ννκίκσο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο/ρξήζεηο πνπ 

αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, δχλαηαη λα 

ιεηηνπξγνχλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί, έσο ηε ιήμε ηεο άδεηάο ηνπο θαη ην πνιχ 

γηα κηα 12εηία απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο.  

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ επηηξέπεηαη ε επηζθεπή θαη 

ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ/ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Μεηά ηελ παχζε/ 

απνκάθξπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο αζχκβαηεο δξαζηεξηφηεηαο/ 

ρξήζεο επηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή 

φισλ ησλ θηηζκάησλ πνπ πθίζηαληαη λνκίκσο θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, κε λέα ρξήζε ζπκβαηή κε ηηο 

επηηξεπφκελεο.  

-Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

2831/2000 (ΦΔΚ 140Α/2000). 

 

Άξζξν 6 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 Ννκίκσο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο/ρξήζεηο γεο πνπ 

αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, δχλαηαη λα 

ιεηηνπξγνχλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί, έσο ηε ιήμε ηεο άδεηάο ηνπο 

θαη ην πνιχ κέρξη ηεο 15/10/2024.  

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ επηηξέπεηαη ε επηζθεπή 

θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ/ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Μεηά ηελ παχζε/ 

απνκάθξπλζε ιεηηνπξγίαο ηεο αζχκβαηεο δξαζηεξηφηεηαο/ 

ρξήζεο επηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή 

αλαθαηαζθεπή φισλ ησλ θηηζκάησλ πνπ πθίζηαληαη 

λνκίκσο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, κε λέα ρξήζε 

ζπκβαηή κε ηηο επηηξεπφκελεο.  

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

2831/2000 (ΦΔΚ 140Α/2000). 

 

Άξζξν 7 

Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο 

Ζ ππ’ αξηζκ. 76922/3926/11.12.1987 απφθαζε Τπνπξγνχ 

ΠΔΥΧΓΔ «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) ηνπ 

νηθηζκνχ Νίθαηαο ηεο Κνηλφηεηαο Νίθαηαο (N. Λάξηζαο)» παχεη 

λα ηζρχεη. 

 

 

Άξζξν 7 

Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο:  

1. Παχεη λα ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 76922/3926/11.12.1987 

απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ «Έγθξηζε Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) ηνπ νηθηζκνχ Νίθαηαο ηεο 

Κνηλφηεηαο Νίθαηαο (N. Λάξηζαο)». 

2. Παχεη λα ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ. 4153/42375/28-9-2009 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

(ΦΔΚ ΑΑΠ/527). 

3. Παχεη λα ηζρχεη  ε ππ’ αξηζκ. 4095/256989/30-1-2014 

απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ ΑΑΠ/52). 

 

Άξζξν 8 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο 

 

Άξζξν 8 

Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κεηά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.   

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 
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Β. ΥΑΡΣΔ 

Σίζεληαη νη Υάξηεο: 

Σίηινο  Αξηζκφο 

Υξήζεηο Γεο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο : Π.2 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο ΝΗΚΑΗΑ : Π.3-1α 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο ΝΗΚΑΗΑ θαη ΠΔΡΠΟ : Π.3-1β 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο  ΓΗΛΟΦΟΤ : Π.3-2 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο ΕΑΠΠΔΗΟΤ : Π.3-3 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο ΜΟΥΟΥΧΡΗΟΤ : Π.3-4 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο ΚΤΠΑΡΗΗΧΝ : Π.3-5 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκνί ΜΤΡΧΝ – ΚΑΛΟΤ ΝΔΡΟΤ : Π.3-6 & Π.3-7 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο ΝΔΑ ΛΔΤΚΖ : Π.3-9 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκνί ΝΔΧΝ ΚΑΡΤΧΝ - ΡΔΤΜΑΣΟ : Π.3-10 & Π.3-11 

Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Οηθηζκφο ΥΑΡΑ : Π.3-12 

 

νη νπνίνη επηζπλάπηνληαη ηνπ παξφληνο ηεχρνπο Κεηκέλνπ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηνπ. 

 

 

 

Για την σύνταξη 

Νίθαηα  …../03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νίθαηα  …../03/2020 

 

Νίθαηα  …../03/2020 

 

  Θεωπήθηκε  

η Πποϊσταμένη 

Νίθαηα  …../03/2020 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
 

 

 

 


