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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό 6 της  30/04/2020 

  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ 

Αριθμ.Απόφασης  70/2020 

                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                         

                                                   Έγκριση Σχεδίου Επαναθεσμοθέτησης Γενικού Πολεοδομικού 

                                                     Σχεδίου (ΓΠΣ) ΔΕ Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ  

Στη Νίκαια και στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ σήμερα στις 30 του μηνός 

Απριλίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 19.30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Κιλελέρ  σε συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 6878/2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους   

και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου κατόπιν των όσων προβλέπονται από το 

άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, β. το 

άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του(άρθρο 10) (ΦΕΚ Α΄ 55) και  γ. την με αρ. πρωτ. 

18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:        
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1. Νανούλης Θεοφάνης 
2.- Χλιάπη Γκουνιαρούδη Βασιλική 2. Μούσιος Απόστολος 
3.- Καλέτσιος Σπυρίδων  

4.- Χατζούλης Αχιλλέας  

5.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

6.- Χονδρονάσιος Αλέξανδρος  

7.- Κουκούτσης Ιωάννης  

8. Χατζούλης Χρήστος  

9. Νταφόπουλος Σωτήριος  

10. Φιλιππούλης Κων/νος  

11.- Μπακαλόπουλος Ιωάννης  

12.- Πινάκα Ιωάννα  

13. Ζωιοπούλου Χριστοδουλου Ελένη  

14.- Ρεντζιάς Αντώνιος  

15- Τσινούλης Τριαντάφυλλος  

16. Μούσιος Αθανάσιος  

17. Ακριβούλης Γεώργιος  

18. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή  

19.- Χατζούλης Βασίλειος  

21.Ζαχαριάς Ιωάννης  
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22.Φασφαλής Αντώνιος  

23.-.Καρυούδης Γεώργιος  

24.Μακρόπουλος Αθανάσιος  

25.Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος  

26.Σταμουλάκης Βασίλειος  

Επίσης δήλωσαν τηλεφωνικά συμμετοχή όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του 

Δήμου υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι: 

Για τον οικισμό της Νίκαιας, έχοντας ήδη από την απογραφή του έτους 1981 πληθυσμό 2.237 

κατοίκους, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1337/1983 συντάχθηκε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 76922/3929/11-12-1987 Απόφαση Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. (ΦΕΚ 

192/Δ/1988). Με την εν λόγω Απόφαση οριοθετήθηκε ο οικισμός ο προϋφιστάμενος του 1923, και 

καθορίστηκε περιοχή επέκτασής του συνολικής επιφάνειας περίπου 2.080 στρεμμάτων.  

Σε εφαρμογή της ως άνω Απόφασης, ο Δήμος Νίκαιας προχώρησε στις 30-10-2007 κατόπιν 

δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ανάθεση σύνταξης μελέτης πολεοδόμησης και 

πράξης εφαρμογής του οικισμού Νίκαιας. 

Το έτος 2009, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2508/1997 συντάχθηκε νέο Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009). Με το νέο σχέδιο η προβλεπόμενη από το 

προηγούμενο ΓΠΣ/1988 περιοχή επέκτασης του οικισμού Νίκαιας αυξήθηκε κατά 542 στρέμματα 

περίπου. Με το ίδιο σχέδιο καθορίστηκαν χρήσεις γης και σε όλους τους υπόλοιπους οικισμούς του 

Δήμου Νίκαιας, καθώς και σε όλη την εκτός σχεδίου περιοχή. 

Μετά την έγκριση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στη υπό σύνταξη μελέτη 

πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής συμπεριελήφθη και η επιπλέον περιοχή επέκτασης. Μέχρι 

σήμερα έχει συνταχθεί η μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και κτηματογράφησης, η οριστική 

μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος που διέρχεται από το 

εσωτερικό του οικισμού, και η μελέτη πολεοδόμησης μέχρι και το Στάδιο Β’. 

Το έτος 2010, σε εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) ο 

Δήμος Νίκαιας συνενώθηκε με όμορους Δήμους και συγκρότησε τον σημερινό Δήμο Κιλελέρ με 

έδρα τον οικισμό Νίκαιας.  

Το έτος 2014 με την αριθμ. 4095/256989/30-1-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/18-2-

2014) επήλθαν ορισμένες διορθώσεις και ελάσσονες τροποποιήσεις επί του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου του 2009, χωρίς αυτές να αφορούν τον υπό πολεοδόμηση οικισμό της Νίκαιας. Για την εν 

λόγω τροποποίηση τηρήθηκε η διαδικασία Περιβαλλοντικού προελέγχου του αρθρ. 5 της 

Κ.Υ.Α.107017/28-8-2006, κατά την οποία με την αρίθμ. 172042/26-11-2012 Απόφαση του Γενικού 

Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κρίθηκε ότι οι προτεινόμενες διορθώσεις και τροποποιήσεις δεν 

θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν απαιτείται να υποβληθεί σε 

διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.). 

Κατά της 4153/42375/28-9-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί 

«Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) 

υποβλήθηκε στις 15-12-2009 εμπροθέσμως αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

Με την αριθμ. 2702/2018 οριστική απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκε η 4153/42375/28-9-2009 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) καθόσον αφορά την περιοχή 

"Λαχανόκηποι" του οικισμού Νίκαιας, για παράλειψη ουσιώδους τύπου επί της διαδικασίας 

εκπόνησής του.  
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Συγκεκριμένα, όπως έκρινε το Δικαστήριο, κατά την εκπόνηση της ως άνω μελέτης (για όλο το 

Δήμο Νίκαιας) όφειλε να τηρηθεί η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) 

κατ΄ εφαρμογή του αρθρ. 3 παρ. 1 περ. α΄ της Κ.Υ.Α.107017/28-8-2006 των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και να συνταχθεί Στρατηγική Μελέτη 

περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε), καθώς έκρινε ότι η απαλλαγή από την άνω διαδικασία 

που προβλέπεται στην παρ. 10 της κυα μέσω της έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης από την 

αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ δεν τύγχανε εφαρμογής στην 

προκείμενη περίπτωση, πρώτον γιατί η απόφαση περαίωσης της αναθεώρησης του σχεδίου 

εκδόθηκε το 2009, ήτοι κατά πολύ μακρότερο της προθεσμίας των 24  μηνών που θέτει ως 

προϋπόθεση η παρ. 10, αλλά και γιατί η πράξη απαλλαγής που εκδόθηκε για την προκείμενη 

περίπτωση από τη Δ/ση Περιβάλλοντος του Υπουργείου ήταν άκυρη, πρωτευόντως διότι δεν ήταν 

επαρκώς αιτιολογημένη, ως προς το αδύνατο της συντάξεως Σ.Μ.Π.Ε. δευτερευόντως διότι δεν 

ακολούθησε δημοσίευσης αυτής, ως υποχρεούται προς τούτο η Διοίκηση. Επομένως, για τα ως άνω 

"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ" ζητήματα τα οποία η ίδια η απόφαση χαρακτηρίζει το λόγο ακύρωσης 

ΩΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ, ακυρώθηκε αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) μόνο όμως για την περιοχή 

"ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ" η οποία αποτελεί τμήμα της επέκτασης του οικισμού Νίκαιας, επανερχόμενη η 

περιοχή στο καθεστώς του προηγούμενου ΓΠΣ/1988 στο οποίο η εν λόγω περιοχή 

"ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ" επίσης είχε χαρακτηριστεί περιοχή επέκτασης του οικισμού Νίκαιας. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι αιτούντες την ακύρωση ζητούσαν και την μη ισχύ του αρθρ. 7 της 

αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί 

«Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) 

περί "καταργούμενες διατάξεις", δηλαδή ζητούσαν να μην επανέλθει η περιοχή στο προηγούμενο 

καθεστώς, ήτοι της αριθμ. 76922/3929/11-12-1987 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του 

οικισμού Νίκαιας της Κοινότητας Νίκαιας (ν. Λάρισας) (ΦΕΚ 192/Δ/1988), και να θεωρηθεί ως 

εκτός σχεδίου, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε οριστικά ως αβάσιμο από το Δικαστήριο, με ειδική 

αιτιολογία, αποσαφηνίζοντας ότι για την περιοχή ισχύει το προηγούμενο σχέδιο. 

Ως αποτέλεσμα της ως άνω 2702/2018 απόφασης του ΣτΕ, σήμερα έχει ανασταλεί η σύνταξη της 

μελέτης πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής του οικισμού Νίκαιας. 

Κατόπιν της γνώσης της Απόφασης του ΣτΕ η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Δημοτική 

Αρχή, προέβει σε ενέργειες αναζήτησης του τρόπου θεραπείας της Απόφασης του ΣτΕ 

πραγματοποιώντας αρχικά συσκέψεις με Τεχνικούς και Νομικούς Συμβούλους του Δήμου, και εν 

συνεχεία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και συγκεκριμένα διαδοχικά με τον 

Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Δημήτριο Οικονόμου, τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη και τον Δ/ντή της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού κ. Θεοδόσιο Ψυχογιό.  

Συνεπεία των συσκέψεων συντάχθηκε το αριθμ. 21284/10-12-2019 έγγραφο προς την Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, σε απάντηση του οποίου μας στάλθηκε από το ΥΠΕΝ το 

αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/1670/28/14-2-2020 έγγραφο. Σύμφωνα με αυτό είναι δυνατή η επανέγκριση 

της μελέτης του ΓΠΣ του τέως Δήμου Νίκαιας μετά την τήρηση της διαδικασίας ΣΠΕ, σε 

συμμόρφωση της απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2508/97 και 

τις χρήσεις του υπ΄αριθμ. 59/2018 Π. Δ/τος, και παράλληλα η επικαιροποίηση  την Πολεοδομική 

Μελέτη  ένταξης των περιοχών επέκτασης και την προώθηση για έγκριση μετά την έγκριση του 

ΓΠΣ  

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου ο Δήμος προχώρησε στην ανάθεση της εκπόνησης ΣΜΠΕ με την 

υπ’αρ 1406/30.01.2020 απόφαση Δημάρχου. Προς τούτο υπογράφηκε και η υπαρ 143/30.01.2020 

σύμβαση με τον ανάδοχο μελετητή Χρήστο Κουτάκο. 

Κατόπιν της ανωτέρω σύμβαση επανασυντάχθηκε το κείμενο ΓΠΣ του τέως Δήμου Νίκαιας , στο 

οποίο συμπεριελήφθησαν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 
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4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 

527/ΑΑΠ/2009), στο οποίο ενσωματώθηκαν οι διορθώσεις και τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν με 

την αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009), και έγινε η αντιστοίχιση των χρήσεων γης με τις ισχύουσες πλέον χρήσεις 

γης του υπ΄αριθμ. 59/2018 Π. Δ/τος 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου με την αριθμ. 8/2020 απόφασή της εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την επανέγκριση της μελέτης του ΓΠΣ του τέως Δήμου Νίκαιας νυν 

Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ όπως αυτό επισυνάπτεται της παρούσας, στο οποίο 

συμπεριελήφθησαν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 

4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 

527/ΑΑΠ/2009), στο οποίο ενσωματώθηκαν οι διορθώσεις και τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν με 

την αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009), και έγινε η αντιστοίχιση των χρήσεων γης με τις ισχύουσες πλέον χρήσεις 

γης του υπ΄αριθμ. 59/2018 Π. Δ/τος 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Μούσιος Αθανάσιος ο 

οποίος  ζήτησε διευκρινήσεις τόσο από τον κ. Δήμαρχο  όσο και από τον παρόντα μελετητή κ. 

Κουτάκο Χρήστο για διάφορες πτυχές του ΓΠΣ της ΔΕ Νίκαιας. Οι διευκρινήσεις που ζήτησε 

αφορούσαν και στόχευαν κατά κύριο λόγο στην εξάλειψη ή την δραστική μείωση των επιπτώσεων 

του ΓΠΣ επί των ιδιοκτητών των εκτάσεων που θα εμπέσουν στις διατάξεις του , ιδιαίτερα δε της 

Κοινότητας Νίκαιας.  

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν όσες προσπάθειες είναι δυνατό, έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι 

τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για τις εκτάσεις των ιδιοκτητών. 

Μετά από μακρά συζήτηση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κατάθεσε την θετική στάση της 

παράταξης του επί του θέματος, εφόσον προηγήθηκε και η δέσμευση του κ. Δημάρχου για την 

προσπάθεια του Δήμου να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις  για τους ιδιοκτήτες. 

Ο Δ.Σ. κ. Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος επικεφαλής παράταξης δήλωσε ότι συμφωνεί με την 

εισήγηση και με τους προλαλίσαντες. 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Σταμουλάκης Βασίλειος, είπε: Συμφωνώ με το ΓΠΣ και 

την ΣΜΠΕ, όμως ψηφίζω ΛΕΥΚΟ επειδή ο κ. Δήμαρχος δεν υλοποίησε τη δέσμευσή  του για 

διαβούλευση με τους κατοίκους της Νίκαιας και ιδιαίτερα με τους ιδιοκτήτες των “Λαχανοκήπων”. 

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι υπήρχε πρόθεση να γίνει η διαβούλευση, όμως ενέσκυψε η 

πανδημία του κορονοϊού και υπήρξαν απαγορεύσεις συγκεντρώσεων.  

Κατόπιν τούτων, είπε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, είδε τις παραπάνω αποφάσεις 

και διατάξεις, το άρθρο 65 του ν. 3852/2010   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

εγκρίνει το «Σχέδιο Επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νίκαιας Δήμου 

Κιλελέρ» όπως αυτό τίθεται στις επόμενες σελίδες, για το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) του αρθρ. 3 παρ. 1 περ. α΄ της 

Κ.Υ.Α.107017/28-8-2006. Ακολουθεί το Σχέδιο: 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του «Σχεδίου Επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νίκαιας 

Δήμου Κιλελέρ», είναι η συμμόρφωση της Διοίκησης, δή του Δήμου Κιλελέρ, με τα κριθέντα 
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στην αριθμ. 2702/2018 οριστική απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε η 4153/42375/28-

9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) καθόσον αφορά 

την περιοχή "Λαχανόκηποι" του οικισμού Νίκαιας, για παράλειψη ουσιώδους τύπου επί της 

διαδικασίας εκπόνησής του.  

2. ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος του «Σχεδίου Επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νίκαιας 

Δήμου Κιλελέρ», είναι πρώτον η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων 

που δημιουργήθηκαν μετά την ακύρωση της 4153/42375/28-9-2009 Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 

Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) καθώς η μέχρι σήμερα εφαρμογή του έχει 

δημιουργήσει πραγματικές και νομικές καταστάσεις (μεταβιβάσεις ακινήτων, έκδοση 

οικοδομικών αδειών, ίδρυση οικονομικών δραστηριοτήτων κλπ.), και δεύτερον η αποκατάσταση 

της εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την διοίκηση. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του «Σχεδίου Επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. 

Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ», είναι η επανάληψη της διαδικασίας έγκρισης του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ από το σημείο που εμφιλοχώρησε η 

παράλειψη ουσιώδους τύπου επί της διαδικασίας εκπόνησής του, όπως αυτό κρίθηκε και 

αποφασίσθηκε στην αριθμ. 2702/2018 οριστική απόφαση του ΣτΕ, με εφαρμογή της ισχύουσας 

σήμερα νομοθεσίας, όπως αυτό αναφέρεται στο αρίθμ. 1683/103331/4-7-2019 έγγραφο της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, και στο αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/1670/28/14-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Α’, 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Για τον οικισμό της Νίκαιας, έδρα της πρώην Κοινότητας Νίκαιας, είχε συνταχθεί Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1337/1983, το οποίο εγκρίθηκε με 

την αριθμ. 76922/3929/11-12-1987 Απόφαση Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. (ΦΕΚ 192/Δ/1988) περί 

«Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Νίκαιας της Κοινότητας 

Νίκαιας (ν. Λάρισας)» (ΓΠΣ/1988). Με το εν λόγω Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οριοθετήθηκε 

ο οικισμός ο προϋφιστάμενος του 1923, καθορίστηκαν περιοχή επέκτασής του, χρήσεις γης, 

Μέσος  Συντελεστής Δόμησης και λοιποί όροι δόμησης. Ο οικισμός ο προϋφιστάμενος του 

1923 και οι καθορισθείσες επεκτάσεις είχανε συνολική επιφάνεια περίπου 2.080 στρεμμάτων.  

Σε εφαρμογή του ως άνω Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ο πρώην Δήμος Νίκαιας ο οποίος 

συστάθηκε σε εφαρμογή του Προγράμματος Καποδίστριας με έδρα τον οικισμό της Νίκαιας, 

διενέργησε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την σύνταξη μελέτης πολεοδόμησης 

και πράξης εφαρμογής του οικισμού Νίκαιας, η σύμβαση της οποίας υπογράφηκε στις 30-10-

2007.  

 Το έτος 2009, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2508/1997, εγκρίθηκε νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο με την αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) περί «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού 
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Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΓΠΣ/2009). Η σύμβαση για την σύνταξη του 

Σχεδίου είχε υπογραφεί από την 3/8/2004. 

Με το νέο Σχέδιο η προβλεπόμενη από το προηγούμενο ΓΠΣ/1988 περιοχή επέκτασης του 

οικισμού Νίκαιας αυξήθηκε κατά 542 στρέμματα περίπου. Με το ίδιο σχέδιο καθορίστηκαν 

νέες χρήσεις γης στον οικισμό της Νίκαιας, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους οικισμούς 

του Δήμου Νίκαιας και την εκτός σχεδίου περιοχή. Κατά την σύνταξη του Σχεδίου ο Δήμος 

με το αριθμ. 1353/16-3-2007 έγγραφό του προς το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είχε ζητήσει 

εξαίρεση από την τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) 

του αρθρ. 3 παρ. 1 περ. α΄ της Κ.Υ.Α.107017/28-8-2006. Η ως άνω αίτηση έγινε δεκτή  και 

σχετικά εκδόθηκε η αριθμ. 127570/26-6-2007 Απόφαση του Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία αποφασίστηκε ότι δεν ήτανε εφικτή σε εκείνο το 

στάδιο που εβρίσκετο πλέον η διαδικασία, η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) του αρθρ. 3 παρ. 1 περ. α΄ της Κ.Υ.Α.107017/28-8-

2006 για το Σχέδιο. 

Μετά την έγκριση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στη υπό σύνταξη μελέτη 

πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής συμπεριελήφθη και η επιπλέον περιοχή επέκτασης. 

Μέχρι σήμερα έχουν νομίμως συνταχθεί η μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και 

κτηματογράφησης, η οριστική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η μελέτη οριοθέτησης 

του ρέματος που διέρχεται από το εσωτερικό του οικισμού, ενώ η μελέτη πολεοδόμησης έχει 

ήδη συνταχθεί μέχρι και το Στάδιο Β’. 

Το έτος 2010, σε εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

ο Δήμος Νίκαιας συνενώθηκε με όμορους Δήμους και συγκρότησε τον σημερινό Δήμο 

Κιλελέρ με έδρα τον οικισμό Νίκαιας.  

 Το έτος 2014 με την αριθμ. 4095/256989/30-1-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 

52/ΑΑΠ/18-2-2014) περί «Διόρθωση και τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Νίκαιας, νυν 

Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας» 

επήλθαν ορισμένες διορθώσεις και ελάσσονες τροποποιήσεις επί του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου του 2009, χωρίς αυτές να αφορούν τον υπό πολεοδόμηση οικισμό της Νίκαιας. Για 

την εν λόγω διόρθωση/τροποποίηση τηρήθηκε η διαδικασία Περιβαλλοντικού προελέγχου 

του αρθρ. 5 της Κ.Υ.Α.107017/28-8-2006, κατά την οποία με την αρίθμ. 172042/26-11-2012 

Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κρίθηκε ότι οι προτεινόμενες 

διορθώσεις και τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά 

συνέπεια δεν απαιτείται να υποβληθεί σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.). 

 Κατά της 4153/42375/28-9-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 

περί «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 

527/ΑΑΠ/2009) (ΓΠΣ/2009), υποβλήθηκε από πολίτες που είχαν  έννομο συμφέρον προς 

τούτο στις 15-12-2009 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Με την αριθμ. 2702/2018 οριστική απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκε η 4153/42375/28-9-2009 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) όσον αφορά 

την περιοχή "Λαχανόκηποι" του οικισμού Νίκαιας, για παράλειψη ουσιώδους τύπου επί της 

διαδικασίας εκπόνησής του.  
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Συγκεκριμένα, όπως έκρινε το Δικαστήριο, κατά την εκπόνηση της ως άνω μελέτης (για όλο 

τον τέως Δήμο Νίκαιας) όφειλε να τηρηθεί η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατ΄ εφαρμογή του αρθρ. 3 παρ. 1 περ. α΄ της Κ.Υ.Α.107017/28-8-2006 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και να συνταχθεί Στρατηγική 

Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε), καθώς έκρινε ότι η απαλλαγή από την άνω 

διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 10 της κυα μέσω της έκδοσης αιτιολογημένης 

απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ δεν 

τύγχανε εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση, πρώτον γιατί η απόφαση περαίωσης της 

αναθεώρησης του σχεδίου εκδόθηκε το 2009, ήτοι κατά πολύ μακρότερο της προθεσμίας των 

24  μηνών που θέτει ως προϋπόθεση η παρ. 10, αλλά και γιατί η πράξη απαλλαγής που 

εκδόθηκε για την προκείμενη περίπτωση από τη Δ/ση Περιβάλλοντος του Υπουργείου ήταν 

άκυρη, πρωτευόντως διότι δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, ως προς το αδύνατο της 

συντάξεως Σ.Μ.Π.Ε. δευτερευόντως διότι δεν ακολούθησε δημοσίευσης αυτής, ως 

υποχρεούται προς τούτο η Διοίκηση. Επομένως, για τα ως άνω "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ" 

ζητήματα τα οποία η ίδια η απόφαση χαρακτηρίζει το λόγο ακύρωσης ΩΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 

ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ, ακυρώθηκε αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 

Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) μόνο όμως για την περιοχή 

"ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ" για την οποία κρίθηκε και αποφασίστηκε ότι οι αιτούντες είχανε έννομο 

συμφέρον, η οποία αποτελεί τμήμα της επέκτασης του οικισμού Νίκαιας, επανερχόμενη η 

περιοχή στο καθεστώς του προηγούμενου ΓΠΣ/1988 στο οποίο η εν λόγω περιοχή 

"ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ" επίσης είχε χαρακτηριστεί περιοχή επέκτασης του οικισμού Νίκαιας. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι αιτούντες την ακύρωση ζητούσαν και την μη ισχύ του αρθρ. 7 

της αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Θεσσαλίας περί «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» 

(ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) περί "καταργούμενες διατάξεις", δηλαδή ζητούσαν να μην επανέλθει η 

περιοχή στο προηγούμενο καθεστώς, ήτοι της αριθμ. 76922/3929/11-12-1987 Απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί «Έγκριση γενικού 

πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Νίκαιας της Κοινότητας Νίκαιας (ν. Λάρισας) 

(ΦΕΚ 192/Δ/1988), και να θεωρηθεί ως εκτός σχεδίου, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε 

οριστικά ως αβάσιμο από το Δικαστήριο, με ειδική αιτιολογία, αποσαφηνίζοντας ότι για την 

περιοχή ισχύει το προηγούμενο σχέδιο. 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε. 

ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Στο «Σχέδιο Επαναθεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νίκαιας Δήμου 

Κιλελέρ», λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται:  

 περιβαλλοντικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν ίσχυαν στις 16-10-2009 ημερομηνία δημοσίευσης 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αριθμ. 4153/42375/28-9-2009 Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 527/ΑΑΠ/2009) περί «Έγκριση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νίκαιας Ν. Λάρισας» (ΓΠΣ/2009): 

α/ η θέσπιση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Φύση 2000 με κωδικό 

«GR1420011 Θεσσαλικός Κάμπος» (Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’/60) που περιέχεται εντός της 

κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Νίκαιας, εξαιρουμένων των περιοχών που βρίσκονται 

εντός ορίων οικισμών ή εντός πολεοδομημένων περιοχών,  
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β/ η μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών 

ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου  και Φαλάνης, με την 

αριθ. 7068/229076/21-12-2017 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε (ΦΕΚ 14/Δ/2-2-2018). 

Τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη 

διαγράμμιση, αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, 

για τα οποία προτείνονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) με τους περιορισμούς που 

ισχύουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εν λόγω περιοχές,  

 υπερκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός που τροποποιήθηκε ή θεσμοθετήθηκε μετά την 16-10-

2009, ήτοι: 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ Β2505/2011), 

 Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(ΦΕΚ ΑΑΠ269/2018), 

 οι χρήσεις γης του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α) με κατάλληλη αντιστοίχηση στις ήδη 

περιεχόμενες χρήσεις γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Για τον εύκολο έλεγχο της 

αντιστοίχησης, τα κείμενα τίθενται σε αντικριστή θέση στηλών υπό μορφή Πινακίου. 

Α. Διαμόρφωση κειμένου 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αρχικό κείμενο ΓΠΣ Προτεινόμενο με την παρούσα 

Άρθρο 1 

Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου 

όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα Π.1 με βάση τις γενικές 

αρχές το 

ΓΠΣ που είναι: 

− Η ομαλή απορρόφηση της έντονης, εξωγενούς, 

ζήτηση 

για Α΄ κατοικία, σε οργανωμένους υποδοχείς, για 

να αποφευχθεί η σπατάλη της γεωργικής γης και η 

υποβάθμιση του τοπίου. 

− Η οργάνωση των αστικών ή/και παραγωγικών 

χρήσεων, με αυξημένες απαιτήσεις σε έκταση, που 

αναζητούν χωροθέτηση στην ευρύτερη περιοχή του 

πόλου της Λάρισας και εντός των ορίων του Δήμου. 

− Ο εξοπλισμός του οικισμού της Νίκαιας, για να 

ανταποκριθεί στο ρόλο του ως ‘προνομιακό’ 

προάστιο της Λάρισας. 

− Ο καθορισμός χρήσεων γης και ο δραστικός 

Άρθρο 1 

Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της 

Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα Π.1 με βάση τις γενικές αρχές του ΓΠΣ 

που είναι: 

α. Η ομαλή απορρόφηση της έντονης, εξωγενούς, 

ζήτησης 

για Α΄ κατοικία, σε οργανωμένους υποδοχείς, για 

να αποφευχθεί η σπατάλη της γεωργικής γης και η 

υποβάθμιση του τοπίου. 

β. Η οργάνωση των αστικών ή/και παραγωγικών 

χρήσεων, 

με αυξημένες απαιτήσεις σε έκταση, που αναζητούν 

χωροθέτηση στην ευρύτερη περιοχή του πόλου της 

Λάρισας και εντός των ορίων της Δημοτικής 

Ενότητας. 

γ. Ο εξοπλισμός του οικισμού της Νίκαιας, για να 

ανταποκριθεί στο ρόλο του ως ‘προνομιακό’ 

προάστιο της Λάρισας. 
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περιορισμός της δόμησης στον εξω – αστικό χώρο, 

με στόχο τη διατήρηση της γεωργικής γης και 

γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. 

Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου Νίκαιας 

συγκροτείται από 

δυο οικιστικές ενότητες με κέντρα τους οικισμούς 

της Νίκαιας και του Ζαππείου (4ου και 5ου 

επιπέδου αντίστοιχα σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ). 

Στην οικιστική ενότητα της Νίκαιας εντάσσονται οι 

οικισμοί Νέα Λεύκη, Νέες Καρυές /Ρεύμα, 

Μοσχοχώρι και Κυπαρίσσια, ενώ σε αυτή του 

Ζαππείου εντάσσονται οι οικισμοί Δίλοφο, Καλό 

Νερό, Σοφό, Μύρα και Χαρά. 

δ. Ο καθορισμός χρήσεων γης και ο δραστικός 

περιορισμός της δόμησης στον εξω – αστικό χώρο, 

με στόχο τη διατήρηση της γεωργικής γης και 

γενικά του φυσικού περιβάλλοντος. 

ε. Το οικιστικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας 

Νίκαιας υπάγεται στο Κέντρο Ενδοπεριφερειακής 

Αναπτυξιακής Ενότητας με έδρα την Νίκαια. Ο 

οικισμός Νίκαιας αποτελεί οικισμό 4ου Επιπέδου, 

και οι λοιποί οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας 

αποτελούν οικισμούς 5ου Επιπέδου (ΠΧΠ 

Θεσσαλίας 2018).  

 

Άρθρο 2 

Την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία 

του περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας όπως 

φαίνεται στο Χάρτη Π.2 κλίμακας 1:25.000 όπου 

συγκεκριμένα καθορίζονται: 

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας της φύσης και του 

τοπίου (ΠΕΠ). 

2. Ζώνες Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης 

(ΖΕΠΔ). 

3. Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών 

Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ). 

4. Περιοχές Επέκτασης και Νέοι Οικιστικοί 

Υποδοχείς. 

Ανά περιοχή καθορίζονται: 

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας της φύσης και του 

τοπίου (ΠΕΠ). Όπου αυτές αλληλοεπικαλύπτονται 

χωρικά, ισχύουν οι περιορισμοί και οι 

απαγορεύσεις που τίθενται, αθροιστικά. 

ΠΕΠ α. Ορεινός όγκος του Χαλκοδόνιου Όρους 

στο Ν. 

Ανατολικό άκρο της Δημοτικής Ενότητας. 

Επιτρεπόμενες Χρήσεις γης εκ του άρθρου 1, 

ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 (114/Α): 

5. Θρησκευτικοί χώροι 

24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις 

33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, άρδευσης, 

τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου, και 

Άρθρο 2 

Την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία 

του περιβάλλοντος του Δήμου όπως φαίνεται στο 

Χάρτη Π.2 κλίμακας 1:25.000 όπου συγκεκριμένα 

καθορίζονται:  

-Περιοχές Ειδικής Προστασίας της φύσης και του 

τοπίου (ΠΕΠ).  

-Ζώνες Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης 

(ΖΕΠΔ). 

-Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών 

Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ).  

-Περιοχές Επέκτασης και Νέοι Οικιστικοί 

Υποδοχείς.  

Ανά περιοχή καθορίζονται:  

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας της φύσης και του 

τοπίου (ΠΕΠ)  

ΠΕΠ α. Ορεινός όγκος του Χαλκοδόνιου Όρους 

στο Ν. Ανατολικό άκρο του Δήμου. Επιτρεπόμενες 

Χρήσεις: 

-Ιεροί Ναοί (άρθρο 12 του π.δ. 6/17.10.1978).  

-Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά 

κτίρια, κ.λπ. (δηλ. όλες οι χρήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Αντλητικές εγκαταστάσεις − υδατοδεξαμενές – 

φρέατα (άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Κτίρια κοινής ωφελείας (ΔΕΗ − OTE − Έργα 
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υδρεύσεως) άρθρο 7 του ττ.δ. 24/31.5.1985).  

-Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, OTE, κ.λπ. (δηλ. όλες οι 

χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), όπως αυτοί 

καθορίζονται με αύξοντα αριθμό 276α έως 276στ 

στο Παράρτημα της υπ’ αριθ. 13727/724/24.6.2003 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1087/Β/2003) 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6/Φ1/οικ. 

19500/4.11.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

1671/Β/2004).  

ΠΕΠ β. Χώροι Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  

-Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που καθορίζονται 

με την παρούσα για τις περιοχές αυτές καθώς και 

όσα καθορίζονται στους γενικούς όρους της 

παρούσας και επιπλέον για οποιαδήποτε 

επιτρεπόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα ή/και 

διαμόρφωση του εδάφους, απαιτείται η έγκριση της 

αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, με την οποία 

είναι δυνατόν να επιβάλλονται περαιτέρω όροι και 

περιορισμοί κατά περίπτωση.  

ΠΕΠ γ. Αλσύλλια.  

-Δεν επιτρέπεται η δόμηση.  

-Για οποιαδήποτε κατασκευαστική δραστηριότητα 

απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συναφείς εγκαταστάσεις. 

34. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΠ β. Χώροι Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που 

καθορίζονται με την παρούσα για τις περιοχές 

αυτές καθώς και όσα καθορίζονται στους 

γενικούς όρους της παρούσας, και επιπλέον για 

οποιαδήποτε επιτρεπόμενη κατασκευαστική 

δραστηριότητα ή/και διαμόρφωση του εδάφους, 

απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Εφορείας 

Αρχαιοτήτων, με την οποία είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται περαιτέρω όροι και περιορισμοί 

κατά περίπτωση.  

ΠΕΠ  γ. Δασικές Εκτάσεις.  

Δεν επιτρέπεται η δόμηση.  

Για οποιαδήποτε κατασκευαστική 

δραστηριότητα απαιτείται έγκριση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

ΠΕΠ  δ. Περιοχές Δικτύου Φύση 2000. Αφορά την 

περιοχή της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

του Δικτύου Φύση 2000 με κωδικό «GR1420011 

Θεσσαλικός Κάμπος» που περιέχεται εντός της 

κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Νίκαιας, 

εξαιρουμένων των περιοχών που βρίσκονται 

εντός ορίων οικισμών ή εντός πολεοδομημένων 

περιοχών. 

Με βάση τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60) δεν 

επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις γης του άρθρου 

1 ενότ. ΙΙ του αριθμ. 59/2018 Π.Δ/τος: 

(23) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (υψηλής 

όχλησης). 

Αρτιότητα 10.000τ.μ. με παρέκκλιση τα 
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2 − Ζώνες Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης 

(ΖΕΠΔ)  

ΖΕΠΔ Α. Νότιο τμήμα του Δήμου.  

Βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση του σημερινού, 

αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις.  

-Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 9 του π.δ. 6/ 

17.10.1978).  

-Ιεροί Ναοί (άρθρο 12 του π.δ. 6/17.10.1978).  

-Ειδική χρήση νεκροταφείων (άρθρο 1 παρ. Β.27, 

του π.δ. 23−2/6−3−1987).  

-Κοινοτικά Ιατρεία (άρθρο 13 του π.δ. 

6/17.10.1978).  

-Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά 

κτίρια, κ.λπ. (δηλ. όλες οι χρήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Αντλητικές εγκαταστάσεις − υδατοδεξαμενές − 

φρέατα (άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του π.δ. 24/ 

31.5.1985) χαμηλής όχλησης εφόσον πρόκειται για 

νέες και χαμηλής και μέσης όχλησης εφόσον 

πρόκειται για νομίμως υφιστάμενες (σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 13727/724−ΦΕΚ 1087/ Β/2003) κοινή 

υπουργική απόφαση.  

-Κατοικία (άρθρο 6 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Κτίρια κοινής ωφελείας (ΔΕΗ − OTE − Έργα 

υδρεύσεως) (άρθρο 7 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, OTE, κ.λπ. (δηλ. όλες οι 

χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Εμπορικές αποθήκες (άρθρο 9 του π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), όπως αυτοί 

καθορίζονται με αύξοντα αριθμό 276α έως 276στ 

στο Παράρτημα της υπ’ αριθ. 13727/724/24.6.2003 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1087/Β/2003) 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6/Φ1/οικ. 

19500/4.11.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

4.000τ.μ. για όσα γεωτεμάχια είχανε το αυτό 

εμβαδόν την 31/03/2011, με εξαίρεση την 

ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών 

εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών 

και υδατοδεξαμενών και την εγκατάσταση 

συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Μεγαλύτερα όρια αρτιότητας που ορίζονται σε 

επόμενες παραγράφους κατισχύουν.  

Κατά τα λοιπά προτείνονται οι εκτός σχεδίου 

όροι δόμησης όπως ισχύουν για τις 

επιτρεπόμενες χρήσεις.  

2. Ζώνες Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης 

(ΖΕΠΔ)  

ΖΕΠΔ Α. Νότιο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας.  

Βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση του 

σημερινού, αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις γης, εκ του άρθρου 1, 

ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 (114/Α):  

1. Κατοικία 

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ. 56Α του ν. 

2725/1999 και κοινή υπουργική απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902

/2725/603/2017, ΦΕΚ 3568 Β/2017). 

5. Θρησκευτικοί χώροι. 

8.1.1. Κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού 

τύπου. 

20. Αποθήκες (χαμηλής, μέσης, υψηλής 

όχλησης). 

21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 

4302/2014). 

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του 

ν.3982/2011) 

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

χαμηλής όχλησης εφόσον πρόκειται για νέες 

και χαμηλής και μέσης όχλησης εφόσον 

πρόκειται για νομίμως υφιστάμενες 

(σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13727/724−ΦΕΚ 

1087/ Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση. 

24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις. 

33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, άρδευσης, 

τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου, και 
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1671 /Β/2004).  

-Για κτίρια κατοικίας και εμπορικών αποθηκών 

καθορίζεται κατώτερο όριο αρτιότητας: 4.000 τ.μ.. 

-Για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

καθορίζονται κατώτερο όριο αρτιότητας: 4.000 τ.μ. 

και ανώτατος ΣΔ: 0,6  

-Το ανώτατο όριο για τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις καθορίζεται σε 100 ισοδύναμα.  

ΖΕΠΔ Β. Βόρειο τμήμα του Δήμου (Β1, Β2 και Β3)  

-Βασική επιδίωξη είναι να διατηρηθεί η περιοχή ως 

«ρεζέρβα» γης για τη μελλοντική επέκταση της 

Λάρισας και τη χωροθέτηση αστικών χρήσεων, με 

αυξημένες απαιτήσεις σε γη, συμπεριλαμβανομένης 

της κατοικίας υψηλών προδιαγραφών.  

-Ανάλογα με τις δυνατότητες, τις τάσεις και την 

εκδηλούμενη ζήτηση, η περιοχή χωρίζεται σε τρεις 

Ζώνες: 

ΖΕΠΔ Β1  

Χρήσεις. Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις:  

-Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά 

κτίρια, κ.λπ. (δηλ. όλες οι χρήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του π.δ. 24/ 

31.5.1985).  

-Γραφεία (εκ των χρήσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Εμπορικές αποθήκες (άρθρο 9 του π.δ. 

24/31−5−1985) εκτός των νομίμως υφιστάμενων ή 

δυνάμενων να τακτοποιηθούν, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κτιριακών 

εγκαταστάσεων, χωρίς να δίνεται σε αυτές η 

δυνατότητα να επεκτείνονται.  

 

 

 

 

Ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 τ.μ. για 

κτίρια:  

-Κατοικίας και καταστημάτων (άρθρα 6 και 5 του 

π.δ. 24/31.5.1985), και εκπαιδευτηρίων − ευαγών 

συναφείς εγκαταστάσεις. 

34. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. 

38. Κοιμητήρια. 

Για τις χρήσεις γης (1) Κατοικία, (20) Αποθήκες 

(χαμηλής, μέσης, υψηλής όχλησης) και (21) 

Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής (ΠΔ 59/2018 

(114/Α΄) καθορίζεται κατώτερο όριο αρτιότητας: 

4.000 τ.μ.. 

Για την ανέγερση εγκαταστάσεων της χρήσης 

γης (23) καθορίζονται κατώτερο όριο 

αρτιότητας: 4.000 τ.μ. και ανώτατος ΣΔ: 0,6  

Το ανώτατο όριο για τις εγκαταστάσεις της 

χρήσης γης (24.3) Κτηνοτροφικές-

πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις- Αντλητικές 

εγκαταστάσεις, καθορίζεται σε 100 ισοδύναμα. 

ΖΕΠΔ Β. Βόρειο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας 

(Β1, Β2 και Β3). Βασική επιδίωξη είναι να 

διατηρηθεί η περιοχή ως «ρεζέρβα» γης για τη 

μελλοντική επέκταση της Λάρισας και τη 

χωροθέτηση αστικών χρήσεων, με αυξημένες 

απαιτήσεις σε γη, συμπεριλαμβανομένης της 

κατοικίας υψηλών προδιαγραφών. Ανάλογα με 

τις δυνατότητες, τις τάσεις και την εκδηλούμενη 

ζήτηση, η περιοχή χωρίζεται σε τρεις Ζώνες: 

ΖΕΠΔ Β1  

Δεν επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις γης εκ του 

άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες 

επιχειρήσεων, για κτίρια αμιγούς χρήσεως 

γραφείων. 

20. Αποθήκες (χαμηλής, μέσης, υψηλής 

όχλησης) εκτός των νομίμως υφιστάμενων ή 

δυνάμενων να τακτοποιηθούν, σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κτιριακών 

εγκαταστάσεων, χωρίς να δίνεται σε αυτές η 

δυνατότητα να επεκτείνονται 

21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014) 

εκτός των νομίμως υφιστάμενων ή 

δυνάμενων να τακτοποιηθούν, σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, κτιριακών 

εγκαταστάσεων, χωρίς να δίνεται σε αυτές η 

δυνατότητα να επεκτείνονται 
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ιδρυμάτων, νοσοκομείων − κλινικών, τουριστικών 

εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων 

(άρθρα 5, 6, 8 και 9 του π.δ. 6/17.10.1978). 

 

 

 

 

 

 

-Η ανάπτυξη των χρήσεων που επιτρέπονται μπορεί 

και είναι επιθυμητό να γίνεται οργανωμένα μέσω 

μηχανισμών όπως ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ (με 

πολεοδόμηση), ΒΕΠΕ κλπ.  

ΖΕΠΔ Β2  

Χρήσεις. Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις:  

-Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια 

και στέγαστρα σφαγής, (όλες οι λοιπές χρήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985 

επιτρέπονται).  

-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του π.δ. 24/ 

31.5.1985). Εξαιρούνται νομίμως υφιστάμενες 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης 

όχλησης για όσο χρόνο διατηρούν το έργο ή 

δραστηριότητα που έχουν κατά την ημέρα 

δημοσίευσης της παρούσας.  

-Γραφεία (εκ των χρήσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Εμπορικές αποθήκες (άρθρο 9 του π.δ. 

24/31.5.1985).  

 

 

 

 

 

Ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 20.000 τ.μ. για 

κτίρια:  

−Κατοικίας και καταστημάτων (άρθρα 6 και 5 του 

π.δ. 24/ 31.5.1985) και εκπαιδευτηρίων − ευαγών 

ιδρυμάτων, νοσοκομείων − κλινικών, τουριστικών 

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

(χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης). 

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του 

ν.3982/2011) 

24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις. 

Εκ των λοιπών, επιτρεπομένων χρήσεων γης του 

άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του π.δ. 59/2018 (114/Α), 

ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας τα 4.000 τ.μ. 

για τις κάτωθι χρήσεις γης:  

1. Κατοικία 

3. Εκπαίδευση. 

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ. 56Α του ν. 

2725/1999και κοινή υπουργική απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902

/2725/603/201, ΦΕΚ 3568 Β/2017). 

8. Περίθαλψη. 

10. Εμπόριο και παροχή προσωπικών 

υπηρεσιών: 

15. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις 

ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014). 

Η ανάπτυξη των χρήσεων γης που επιτρέπονται 

μπορεί και είναι επιθυμητό να γίνεται 

οργανωμένα μέσω μηχανισμών όπως ΠΕΡΠΟ, 

ΠΟΑΠΔ (με πολεοδόμηση), ΒΕΠΕ κλπ.  

ΖΕΠΔ Β2  

Δεν επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις γης εκ του 

άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες 

επιχειρήσεων, για κτίρια αμιγούς χρήσεως 

γραφείων. 

20. Αποθήκες (χαμηλής, μέσης, υψηλής 

όχλησης).  

21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014) 

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του 

ν.3982/2011). Εξαιρούνται τα νομίμως 

υφιστάμενα επαγγελματικά εργαστήρια  για 

όσο χρόνο διατηρούν το έργο ή 

δραστηριότητα που έχουν κατά την ημέρα 

δημοσίευσης της παρούσας. 

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

(χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης). 

Εξαιρούνται νομίμως υφιστάμενες 
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εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων 

(άρθρα 5, 6, 8 και 9 του π.δ. 6/ 17.10.1978).  

 

 

 

 

 

 

-Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που 

κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος έχουν 

εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ.  

-Ο Σ.Δ. για οποιαδήποτε χρήση δεν δύναται να 

υπερβαίνει το 0,2.  

-Η ανάπτυξη των χρήσεων που επιτρέπονται μπορεί 

και είναι επιθυμητό να γίνεται οργανωμένα μέσω 

μηχανισμών όπως ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ (με 

πολεοδόμηση), ΒΕΠΕ κλπ.  

ΖΕΠΔ Β3  

Χρήσεις. Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις:  

-Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά 

κτίρια, και στέγαστρα σφαγής κ.λπ. (όλες οι λοιπές 

χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 

24/31.5.1985 επιτρέπονται).  

-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του π.δ. 24/ 

31.5.1985), με εξαίρεση τις εξαιρετικά προηγμένης 

τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, 

μικροηλεκτρονική, κ.λπ.) καθώς και τις νομίμως 

υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής 

και μέσης όχλησης για όσο χρόνο διατηρούν το 

έργο ή δραστηριότητα που έχουν κατά την ημέρα 

δημοσίευσης της παρούσας.  

-Γραφεία (εκ των χρήσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 του π.δ. 24/31.5.1985. 

 

 

 

 

Ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 20.000 τ.μ. για 

κτίρια: 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και 

μέσης όχλησης για όσο χρόνο διατηρούν το 

έργο ή δραστηριότητα που έχουν κατά την 

ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. 

24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις, 

(εξαιρείται η χρήση  24.2. Γεωργικές 

αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις 

αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 

π.δ. ΦΕΚ Δ 270).  

Εκ των λοιπών, επιτρεπομένων χρήσεων γης του 

άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του π.δ. 59/2018 (114/Α), 

ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας τα 20.000 

τ.μ. για τις κάτωθι χρήσεις γης:  

1. Κατοικία 

3. Εκπαίδευση 

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ. 56Α του ν. 

2725/1999και κοινή υπουργική απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902

/2725/603/201, ΦΕΚ 3568 Β/2017). 

8. Περίθαλψη. 

10. Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

15. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις 

ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις (ν.4276/2014). 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα 

που την 16/10/2009 έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 

4.000 τ.μ.  

Ο Σ.Δ. για οποιαδήποτε χρήση γης δεν δύναται 

να υπερβαίνει το 0,2.  

Η ανάπτυξη των χρήσεων γης που επιτρέπονται 

μπορεί και είναι επιθυμητό να γίνεται 

οργανωμένα μέσω μηχανισμών όπως ΠΕΡΠΟ, 

ΠΟΑΠΔ (με πολεοδόμηση), ΒΕΠΕ κλπ.  

 

ΖΕΠΔ Β3  

Δεν επιτρέπονται οι κάτωθι χρήσεις γης εκ του 

άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες 

επιχειρήσεων, για κτίρια αμιγούς χρήσεως 

γραφείων. 

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του 

ν.3982/2011). Εξαιρούνται τα νομίμως 

υφιστάμενα επαγγελματικά εργαστήρια  για 
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- Κατοικίας, καταστημάτων και βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων (άρθρα 6, 5 και 4 του π.δ. 

24/31.5.1985), και εκπαιδευτηρίων − ευαγών 

ιδρυμάτων, νοσοκομείων − κλινικών, τουριστικών 

εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων 

(άρθρα 5, 6, 8 και 9 του π.δ. 6/17.10.1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που 

κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος έχουν 

εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ.  

-Ο Σ.Δ. για οποιαδήποτε χρήση δεν δύναται να 

υπερβαίνει το 0,2. 

-Στην εν λόγω περιοχή η ανάπτυξη των χρήσεων 

που επιτρέπονται (πλην κατοικίας) μπορεί και είναι 

επιθυμητό να γίνεται οργανωμένα μέσω 

μηχανισμών όπως ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ (με 

πολεοδόμηση), ΒΕΠΕ κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων 

των εμπορευματικών κέντρων του ν. 3333/ 2005 

(ΦΕΚ 91Α).  

3 − Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών 

Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ)  

ΠΕΠΔ −Α . Περιοχή στο βόρειο τμήμα, κατά μήκος 

και ανατολικά της Π.Ε.Ο.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις:  

-Χονδρεμπόριο (άρθρο 7 του π.δ. 23.2/6.3.1987).  

-Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του π.δ. 

24/31.5.1985) χαμηλής όχλησης εφόσον πρόκειται 

για νέες και χαμηλής και μέσης όχλησης εφόσον 

πρόκειται για νομίμως υφιστάμενες (σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 13727/724− ΦΕΚ 1087/Β/2003) κοινή 

υπουργική απόφαση.  

όσο χρόνο διατηρούν το έργο ή 

δραστηριότητα που έχουν κατά την ημέρα 

δημοσίευσης της παρούσας. 

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

(χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης), με 

εξαίρεση τις εξαιρετικά προηγμένης 

τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, 

μικροηλεκτρονική, κ.λπ.) κατά αντιστοίχιση 

με το άρθρο 10 του π.δ. 59/2018 (114/Α) 

καθώς και τις νομίμως υφιστάμενες 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και 

μέσης όχλησης για όσο χρόνο διατηρούν το 

έργο ή δραστηριότητα που έχουν κατά την 

ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. 

24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις, 

(εξαιρείται η χρήση 24.2. Γεωργικές 

αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις 

αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 

π.δ. ΦΕΚ Δ 270). 

Ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας εκ των 

λοιπών επιτρεπομένων χρήσεων γης του άρθρου 

1, ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 (114/Α) τα 20.000 

τ.μ. για τις κάτωθι χρήσεις:  

1. Κατοικία 

3. Εκπαίδευση. 

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ. 56Α του ν. 

2725/1999και κοινή υπουργική απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902

/2725/603/201, ΦΕΚ 3568 Β/2017). 

8. Περίθαλψη. 

10. Εμπόριο και παροχή προσωπικών 

υπηρεσιών: 

15. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις 

ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014). 

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του 

ν.3982/2011) 

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

(χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης) 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα 

που κατά την 16/10/2009 έχουν εμβαδόν 

τουλάχιστον 4.000 τ.μ.  

Ο Σ.Δ. για οποιαδήποτε χρήση γης δεν δύναται 

να υπερβαίνει το 0,2. 
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-Κτίρια κοινής ωφελείας (ΔΕΗ − OTE − Έργα 

υδρεύσεως) (άρθρο 7 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, OTE, κ.λπ. (δηλ. όλες οι 

χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθορίζονται:  

κατώτατο όριο αρτιότητας: 4.000 τ.μ.  

ανώτατος ΣΔ: 0,6  

 

ΠΕΠΔ −Β Περιοχή στο βόρειο τμήμα, μεταξύ 

Π.Ε.Ο. και Φαρσάλων.  

Επιτρεπόμενες χρήσεις:  

Χονδρεμπόριο (άρθρο 7 του π.δ/τος 23.2/6.3.1987). 

Νομίμως υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

χαμηλής και μέσης όχλησης για όσο χρόνο 

διατηρούν το έργο ή δραστηριότητα που έχουν κατά 

την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. 

 

 

ΠΕΠΔ − Γ . Περιοχή στο βόρειο τμήμα, κατά μήκος 

και δυτικά της ΠΑΘΕ..  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις:  

-Μη οχλούσα βιομηχανία − βιοτεχνία (άρθρο 5 του 

π.δ. 23.2/6.3.1987).  

-Κτίρια κοινής ωφελείας (ΔΕΗ − OTE − Έργα 

υδρεύσεως) (άρθρο 7 του π.δ. 24/31.5.1985).  

-Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, OTE, κ.λπ. (δηλ. όλες οι 

χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του π.δ. 

24/31.5.1985).  

-Για τις χρήσεις του άρθρου 5 του π.δ. 

23.2/6.3.1987) καθορίζονται:  

-κατώτατο όριο αρτιότητας: 4.000 τ.μ.. 

-ανώτατος ΣΔ: ο εκάστοτε ισχύον για δόμηση 

βιομηχανίας σε εκτός σχεδίου περιοχές. 

4 − Επεκτάσεις / Νέοι Υποδοχείς Για την κάλυψη 

της ζήτησης καθορίζονται δύο τύποι υποδοχέων:  

-επεκτάσεις, ώστε να καλυφθούν οργανωμένα οι 

πλέον άμεσες ανάγκες και να εξευρεθούν νέοι 

Στην εν λόγω περιοχή η ανάπτυξη των χρήσεων 

γης που επιτρέπονται (πλην κατοικίας) μπορεί 

και είναι επιθυμητό να γίνεται οργανωμένα μέσω 

μηχανισμών όπως ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ (με 

πολεοδόμηση), ΒΕΠΕ κ.λπ., 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματικών 

κέντρων του ν. 3333/ 2005 (ΦΕΚ 91Α), όπως 

ισχύει.  

3.  Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών 

Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ)  

ΠΕΠΔ  Α. Περιοχή στο βόρειο τμήμα, κατά μήκος 

και ανατολικά της Π.Ε.Ο.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις γης: 

εκ του άρθρου 1, ενότητα Ι του ΠΔ. 59/2018 

(114/Α):  

- Χονδρεμπόριο (άρθρο 9 του π.δ. 29.6.2018), 

και 

εκ του άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 

(114/Α):  

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του 

ν.3982/2011) 

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

χαμηλής, όχλησης εφόσον πρόκειται για νέες 

και χαμηλής και μέσης όχλησης εφόσον 

πρόκειται για νομίμως υφιστάμενες 

(σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13727/724−ΦΕΚ 

1087/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση. 

33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, άρδευσης, 

τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου, και 

συναφείς εγκαταστάσεις. 

Εκ των επιτρεπόμενων ως άνω χρήσεων γης 

ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 τ.μ. 

και ανώτατος ΣΔ 0.6 για την χρήση γης (23).  

ΠΕΠΔ Β. Περιοχή στο βόρειο τμήμα, μεταξύ 

Π.Ε.Ο. και Φαρσάλων.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις γης: 

 εκ του άρθρου 1, ενότητα Ι του ΠΔ. 59/2018 

(114/Α):  

- Χονδρεμπόριο (άρθρο 9 του π.δ. 29.6.2018), 

και 

εκ του άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 
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κοινόχρηστοι − κοινωφελείς χώροι 

-ΠΕΡΠΟ κατοικίας, ώστε η προσφορά να 

ακολουθήσει ομαλά την ζήτηση και να 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος για το Δήμο.  

 

Επεκτάσεις 

-Οικισμού Νίκαιας 543 στρ.  

-Οικισμού Νέων Καρυών 305 στρ.  

-Οικισμού Νέας Λεύκης 115 στρ. ήτοι συνολικά 

963 στρέμματα.   

ΠΕΡΠΟ Κατοικίας  

Η ζήτηση ανέρχεται σε 2.161 στρ. και κατανέμεται 

ως ακολούθως:  

-ΠΕΡΠΟ 1. Έκταση της «Οικιστικής Ένωσης 

Καθηγητών TEI Λάρισας» περίπου 275 

στρεμμάτων (167.803,72 τ.μ. + 106.890,39 τ.μ.)  

-ΓΙΕΡΠΟ 2. Έκταση της «Εργοληπτικής − 

Αναπτυξιακής Ε.Ε. ΟΛΥΜΠΟΣ» περίπου 216 

στρεμμάτων (215.992,62 τ.μ.)  

-ΠΕΡΠΟ 3. Έκταση της «Οικιστικής Ένωσης 

Φυσικών Προσώπων Αεροπόρων Π.Α. Λάρισας» 

περίπου 199 στρεμμάτων (136.190,65 τ.μ.+ 

63.000,00 τ.μ.) 

-ΠΕΡΠΟ 4. Έκταση της «Οικιστικές Αναπτύξεις 

ΑΕ» περίπου 106 στρεμμάτων (106.088,00 τ.μ.).  

Η συνολική έκταση των παραπάνω περιοχών 

ανέρχεται σε 785 στρέμματα. Η υπόλοιπη 

απαιτούμενη έκταση, της τάξης των 1.376 στρ. 

ορίζεται ως πλαφόν συνολικά για τις περιοχές όπου 

οι ΠΕΡΠΟ Κατοικίας επιτρέπονται σύμφωνα με τη 

παρούσα, δηλαδή τις περιοχές ΖΕΠΔ Β1 και Β2.  

(114/Α):  

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

χαμηλής και μέσης όχλησης εφόσον 

πρόκειται για νομίμως υφιστάμενες 

(σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13727/724−ΦΕΚ 

1087/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση. 

ΠΕΠΔ  Γ . Περιοχή στο βόρειο τμήμα, κατά μήκος 

και δυτικά της ΠΑΘΕ. 

Επιτρεπόμενες Χρήσεις γης: 

 εκ του άρθρου 1, ενότητα Ι του ΠΔ. 59/2018 

(114/Α): 

- Παραγωγικές Δραστηριότητες χαμηλής και 

μέσης όχλησης (άρθρο 8 του π.δ. 29.6.2018), 

με κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 τ.μ. για 

την χρήση γης (23), και 

εκ του άρθρου 1, ενότητα ΙΙ του ΠΔ. 59/2018 

(114/Α):  

33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ύδρευσης, άρδευσης, 

τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου, και 

συναφείς εγκαταστάσεις. 

 

 

 

 

4.   Επεκτάσεις / Νέοι Υποδοχείς  

Για την κάλυψη της ζήτησης καθορίζονται δύο 

τύποι υποδοχέων: 

4.1 Επεκτάσεις, ώστε να καλυφθούν 

οργανωμένα οι πλέον άμεσες ανάγκες και να 

εξευρεθούν νέοι κοινόχρηστοι −κοινωφελείς 

χώροι 

4.2 ΠΕΡΠΟ κατοικίας, ώστε η προσφορά να 

ακολουθήσει 

ομαλά την ζήτηση και να ελαχιστοποιηθεί το 

κόστος για τη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας. 

4.1 Επεκτάσεις 

Οικισμού Νίκαιας 543 στρ. 

Οικισμού Νέων Καρυών 305 στρ. 

Οικισμού Νέας Λεύκης 115 στρ.  

Ήτοι συνολικά 963 στρέμματα. 
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4.2 ΠΕΡΠΟ Κατοικίας 

Η ζήτηση ανέρχεται σε 2.161 στρ. και 

κατανέμεται ως 

ακολούθως: 

- ΠΕΡΠΟ 1. Έκταση της «Οικιστικής Ένωσης 

Καθηγητών TEI Λάρισας» περίπου 275 

στρεμμάτων.  

- ΓΙΕΡΠΟ 2. Έκταση της 

«Εργοληπτικής−Αναπτυξιακής 

Ε.Ε. ΟΛΥΜΠΟΣ» περίπου 216 στρεμμάτων.  

- ΠΕΡΠΟ 3.  Έκταση της «Οικιστικής Ένωσης 

Φυσικών Προσώπων Αεροπόρων Π.Α. 

Λάρισας» περίπου 199 στρεμμάτων.  

- ΠΕΡΠΟ 4. Έκταση της «Οικιστικές 

Αναπτύξεις ΑΕ» περίπου 106 στρεμμάτων 

(106.088,00 τ.μ.). 

Η συνολική έκταση των παραπάνω περιοχών 

ανέρχεται 

σε 785 στρέμματα. Η υπόλοιπη απαιτούμενη 

έκταση, της 

τάξης των 1.376 στρ. ορίζεται ως πλαφόν 

συνολικά για τις 

περιοχές όπου οι ΠΕΡΠΟ Κατοικίας 

επιτρέπονται σύμφωνα με τη παρούσα, δηλαδή 

τις περιοχές ΖΕΠΔ Β1 και Β2. 

 

Άρθρο 3 

 

Την Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση 

των Οικιστικών Υποδοχέων – Πολεοδομικών 

Ενοτήτων όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.3.1 α και 

Π.3.1β κλίμακας 1:10.000, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, 

Π.3.5, Π.3.6 και 7, Π.3.8, Π.3.9, Π.3.10 και 11, 

Π.3.12 κλίμακας 1: 5.000 που συνοδεύουν την 

παρούσα. 

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 

− Πολεοδόμηση όλων των οικιστικών υποδοχέων – 

Πολεοδομικών Ενοτήτων και κατά προτεραιότητα 

αυτών με 

πίεση ή/και δυνατότητες εκτόνωσης της ζήτησης 

για Α΄ 

κατοικία: Νίκαιας, Ν. Καρυών, Ν. Λεύκης. 

Άρθρο 3 

 

Την Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση 

των Οικιστικών Υποδοχέων – Πολεοδομικών 

Ενοτήτων όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.3.1 α, 

Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6 και 7, Π.3.8, 

Π.3.9, Π.3.10 και 11, Π.3.12 κλίμακας 1: 5.000, και 

Π.3.1β κλίμακας 1:10.000, που συνοδεύουν την 

παρούσα. 

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 

 Πολεοδόμηση όλων των οικιστικών υποδοχέων 

– Πολεοδομικών Ενοτήτων και κατά 

προτεραιότητα αυτών με πίεση ή/και 

δυνατότητες εκτόνωσης της ζήτησης για Α΄ 

κατοικία: Νίκαιας, Ν. Καρυών, Ν. Λεύκης. 

Περιλαμβάνονται οι περιοχές των 

οριοθετημένων τμημάτων των οικισμών, 
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Περιλαμβάνονται 

οι περιοχές των οριοθετημένων τμημάτων των 

οικισμών, 

της έκτασης του Γ.Π.Σ. ’88 της Νίκαιας και των 

επεκτάσεων 

που προτείνονται. 

− Περιορισμό των ορίων των οικισμών Καλού 

Νερού και 

Σοφού σύμφωνα με την απόφαση με υπ’ αριθμ. 

95/2007 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας. 

− Καθορισμό χρήσεων γης, μέσου Σ.Δ., μέσης 

πραγματικής 

πυκνότητας, προγραμματικών μεγεθών και 

κοινωνικού εξοπλισμού σε όλους τους οικιστικούς 

υποδοχείς όπως απεικονίζονται στους χάρτες Π.3.1 

έως Π.3.12 και περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

1 – Χρήσεις Γης 

Κεντρικές Λειτουργίες (αρ. 4 π.δ. 

23.2/6.3.1987/166Δ΄). 

− Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας εκτείνεται 

κατά 

μήκος και εκατέρωθεν της οδού Φαρσάλων που 

αποτελεί 

τον κεντρικό άξονα του οικισμού. 

− Στους υπόλοιπους οικισμούς ο τομέας 

περιλαμβάνει 

κατά κανόνα το τμήμα γύρω από την κεντρική 

πλατεία. 

Γενική Κατοικία (αρ. 3 π.δ. 23.2/6.3.1987/166Δ΄). 

− Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας περιλαμβάνει 

την 

έκταση του παλαιού συνοικισμού διανομής, του 

οικισμού 

προ ’23 και εκτείνεται κατά μήκος και εκατέρωθεν 

των 

κύριων οδικών αξόνων. 

− Στους υπόλοιπους οικισμούς περιλαμβάνει την 

έκταση 

του παλαιού συνοικισμού διανομής. 

της έκτασης του Γ.Π.Σ. ’88 της Νίκαιας και των 

επεκτάσεων που προτείνονται. 

 Κατεύθυνση Περιορισμού των ορίων των 

οικισμών για λόγους προστασίας της γεωργικής 

γης υψηλής παραγωγικής σημασίας για τους 

κατοίκους τους, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο 

και προσδιοριστεί νέο όριο με ειδικότερη 

μελέτη.  

 Καθορισμό χρήσεων γης, μέσου Σ.Δ., μέσης 

πραγματικής πυκνότητας, προγραμματικών 

μεγεθών και κοινωνικού εξοπλισμού σε όλους 

τους οικιστικούς υποδοχείς όπως απεικονίζονται 

στους χάρτες Π.3.1 έως Π.3.12 και 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

1. Χρήσεις Γης 

1.α) Κεντρικές Λειτουργίες (άρθρο 4 π.δ. 

29.6.2018/114 Α΄). 

Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας εκτείνεται 

κατά 

μήκος και εκατέρωθεν της οδού Φαρσάλων 

που αποτελεί τον κεντρικό άξονα του 

οικισμού. 

Στους υπόλοιπους οικισμούς ο τομέας 

περιλαμβάνει 

κατά κανόνα το τμήμα γύρω από την 

κεντρική πλατεία. 

1.β) Γενική Κατοικία (άρθρο 3 π.δ. 

29.6.2018/114 Α΄). 

Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας 

περιλαμβάνει την 

έκταση του παλαιού συνοικισμού διανομής, 

του οικισμού προ ’23 και εκτείνεται κατά 

μήκος και εκατέρωθεν των κύριων οδικών 

αξόνων. 

Στους υπόλοιπους οικισμούς περιλαμβάνει 

την έκταση του παλαιού συνοικισμού 

διανομής. 

1.γ) Αμιγής κατοικία (άρθρο 2 π.δ. 

29.6.2018/114 Α΄). 

Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας 

περιλαμβάνει την 

υπόλοιπη εντός ΓΠΣ ’88 έκταση καθώς και 

τις επεκτάσεις. 

Στους υπόλοιπους οικισμούς περιλαμβάνει 
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Αμιγής κατοικία (αρ. 2 π.δ. 23.2/6.3.1987/166Δ΄). 

− Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας περιλαμβάνει 

την 

υπόλοιπη εντός ΓΠΣ ’88 έκταση καθώς και τις 

επεκτάσεις. 

− Στους υπόλοιπους οικισμούς περιλαμβάνει την 

εντός 

ορίου (καθορισμένους με το από 24.4/3.5.1985π.δ.) 

έκταση 

καθώς και τις επεκτάσεις. 

− Στις ΠΕΡΠΟ περιλαμβάνει όλη την έκταση 

Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο (αρ. 9 π.δ. 

23.2/6.3.1987/166Δ΄). 

− Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας περιλαμβάνει 

ζώνη 

κατά μήκος και εκατέρωθεν του ρέματος. 

2 – Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) 

Μ.Σ.Δ. 0,6 

− Για τον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας 

περιλαμβάνει όλη 

την έκταση του ΓΠΣ ’88 

− Για τους υπόλοιπους οικισμούς την εντός ορίου 

(καθο− 

ρισμένου με το από 24.4/3.5.1985 π.δ.) έκταση 

Μ.Σ.Δ. 0,4 

− Ο τομέας περιλαμβάνει: 

− Τις επεκτάσεις 

− Τις ΠΕΡΠΟ 

3 – Μέση Πραγματική Πυκνότητα ανά Ha / 

Πραγματική Χωρητικότητα 

Η Μέση Πραγματική Πυκνότητα ανά Ha και η 

μέγιστη 

πραγματική χωρητικότητα κάθε Πολεοδομικής 

Ενότητας 

– Οικισμού καταγράφεται στον πίνακα Π.ΙΙΙ.1. 

Προκύπτει 

πραγματική χωρητικότητα όλων των οικιστικών 

υποδοχέων 29.787 κατοίκων. 

Εφόσον μελλοντικά υπάρξει ενδιαφέρον και 

υλοποιηθούν 

την εντός 

ορίου (καθορισμένους με το από 

24.4/3.5.1985π.δ.) έκταση καθώς και τις 

επεκτάσεις. 

Στις ΠΕΡΠΟ περιλαμβάνει όλη την έκταση 

1.δ) Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο (άρθρο. 

7 π.δ. 29.6.2018/114Α΄). 

Στον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας 

περιλαμβάνει ζώνη 

κατά μήκος και εκατέρωθεν του ρέματος. 

2. Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) 

α) Μ.Σ.Δ. 0,6 

Για τον οικισμό της Νίκαιας ο τομέας 

περιλαμβάνει όλη την έκταση του ΓΠΣ ’88 

Για τους υπόλοιπους οικισμούς την εντός 

ορίου (καθορισμένου με το από 24.4/3.5.1985 

π.δ.) έκταση 

β) Μ.Σ.Δ. 0,4 

Ο τομέας περιλαμβάνει: 

-Τις επεκτάσεις 

-Τις ΠΕΡΠΟ 

 

 

3. Μέση Πραγματική Πυκνότητα ανά Ha / 

Πραγματική Χωρητικότητα 

Η Μέση Πραγματική Πυκνότητα ανά Ha και η 

μέγιστη 

πραγματική χωρητικότητα κάθε Πολεοδομικής 

Ενότητας 

– Οικισμού καταγράφεται στον πίνακα Π.ΙΙΙ.1. 

Προκύπτει 

πραγματική χωρητικότητα όλων των οικιστικών 

υποδοχέων 29.787 κατοίκων. 

Εφόσον μελλοντικά υπάρξει ενδιαφέρον και 

υλοποιηθούν 

οι προβλεπόμενες εντάξεις μέσω του 

μηχανισμού των ΠΕΡΠΟ, η μέγιστη επιφάνεια 

των οποίων έχει καθοριστεί σε 1.376 στρ., η 

χωρητικότητα προσαυξάνεται κατά 3.425 

κατοίκους. 
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οι προβλεπόμενες εντάξεις μέσω του μηχανισμού 

των ΠΕΡΠΟ, η μέγιστη επιφάνεια των οποίων έχει 

καθοριστεί σε 1.376 στρ., η χωρητικότητα 

προσαυξάνεται κατά 3.425 κατοίκους. 

Πίνακας Π.ΙΙΙ.1: Τελική χωρητικότητα / πυκνότητα των οικιστικών υποδοχέων της Δημοτικής Ενότητας 

Πολεοδομική 

Ενότητα/ 

Οικισμός Χρήση 

Επιφάνει

α (στρ.) 

Επιφάνε

ια 

Μέσο

ς ΣΔ 

Δόμη

ση για 

κατοικ

ία 

Δόμηση 

ανά 

άτομο 

(τ.μ.) 

Συντ. 

κορεσμο

ύ λ 

Πραγματικ

ή 

Χωρητικότ

ητα 

Πραγματική 

Πυκνότητα ΟΤ 

ΚΧ 

- 

ΚΦ 

Π.Ε.1/ Νίκαια 

Αμιγής 1.660,40 

70

% 

30

% 0,6 

80% 45 0,5 6.199   

Γενική 795,9 65% 45 0,5 2.414   

Κέντρο 580,1 50% 40 0,6 1.827   

Πράσινο 178,2 - - - -   

Αμιγής 

Επέκτασ

η 457,9 

65

% 

35

% 0,4 

80% 45 0,6 1.270   

Γενική 

Επέκτασ

η 78,8 70% 45 0,6 191   

Πράσινο 

Επέκτασ

η 6,2 - - - -   

ΣΥΝΟΛ

Ο 3.757,50             11.902 32 ατ/Ha 

Π.Ε.2/ Δίλοφο 

Αμιγής 283,7 

70

% 

30

% 0,6 50% 

45 

0,4 

530   

Γενική 121,7 40 256   

Κέντρο  28,7 40 60   

ΣΥΝΟΛ

Ο 434,1             846 19 ατ/Ha 

Π.Ε.3/ Ζάππειο 

Αμιγής 796,7 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,5 

2.231   

Γενική  409,6 40 1.290   

Κέντρο 122,1 40 385   

ΣΥΝΟΛ

Ο 1328,4             3.906 29 ατ/Ha 

Π.Ε.4/ 

Μοσχοχώρι 

Αμιγής 211 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

473   

Γενική 243,4 40 613   

Κέντρο 17,8 40 45   

ΣΥΝΟΛ

Ο 472,2             1.131 24 ατ/Ha 

Π.Ε.5/ 

Κυπαρίσσια 

Αμιγής 206,2 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

462   

Γενική 264,2 40 666   

Κέντρο 26,2 40 66   

ΣΥΝΟΛ 496,6             1.194 24 ατ/Ha 
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Ο 

Π.Ε.6/ Μύρα 

Αμιγής 143,2 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

321   

Γενική 243,9 40 615   

Κέντρο 16,2 40 41   

ΣΥΝΟΛ

Ο 403,3             977 24 ατ/Ha 

Π.Ε.7/ Καλό 

Νερό 

Αμιγής 251 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

562   

Γενική 251 40 633   

Κέντρο 16 40 40   

ΣΥΝΟΛ

Ο 518             1.235 24 ατ/Ha 

Π.Ε.8/ Σοφό 

Αμιγής 184,9 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

414   

Γενική 291,7 40 735   

Κέντρο 42,4 40 107   

ΣΥΝΟΛ

Ο 519             1.256 24 ατ/Ha 

Π.Ε.9/ Ν. 

Λεύκη 

Αμιγής 189 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

423   

Γενική 136,1 40 343   

Κέντρο 35,3 40 89   

Αμιγής 

επέκταση 114,3 

65

% 

35

% 0,4 80% 45 0,6 317   

ΣΥΝΟΛ

Ο 474,7             1.172 25 ατ/Ha 

Π.Ε.10/ 

Ν.Καρυαί - 

Ρεύμα 

Αμιγής 412,7 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

924   

Γενική 448,9 40 1,131   

Κέντρο 74,7 40 188   

Αμιγής 

επέκταση 305,1 

65

% 

35

% 0,4 80% 45 0,6 846   

ΣΥΝΟΛ

Ο 1.241,40             3.089 25 ατ/Ha 

Π.Ε.11/ Χαρά 

Αμιγής 329,7 

70

% 

30

% 0,6 60% 

45 

0,4 

739   

Γενική 342,3 40 863   

Κέντρο 42,3 40 107   

ΣΥΝΟΛ

Ο 714,3             1.709 24 ατ/Ha 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ   10.360             28.415   

ΠΕΡΠΟ 

1,2,3,4 Αμιγής 785,6 

50

% 

50

% 0,4 80% 45 0,7 1.955 25 ατ/Ha 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ   11.145             30.370   
 

4 – Προγραμματικά Μεγέθη/Ανάγκες σε Γη 

Πολεοδομικών Λειτουργιών. 

Τα προγραμματικά μεγέθη και η αναγκαία γη, για 

την 

4. Προγραμματικά Μεγέθη/Ανάγκες σε Γη 

Πολεοδομικών Λειτουργιών. 

Τα προγραμματικά μεγέθη και η αναγκαία γη, 

για την 

κάλυψη των βασικών πολεοδομικών 
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κάλυψη των βασικών πολεοδομικών λειτουργιών 

του Δήμου 

παρατίθεται στον πίνακα Π.ΙΙΙ.2. 

Ως αριθμός εξυπηρετούμενου πληθυσμού 

λαμβάνεται ο 

εκτιμώμενος πληθυσμός του Δήμου κατά το έτος 

2021 (8.160 

άτομα) προσαυξημένος κατά 50% περίπου, δηλαδή 

12.000 

άτομα. 

Προγραμματίζεται η κατασκευή νέου Δημαρχείου 

συνολικής έκτασης: 1.800 τ.μ. σε κεντρικό σημείο 

του οικισμού 

της Νίκαιας (περιοχή αποθηκών). 

λειτουργιών της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας 

παρατίθεται στον πίνακα Π.ΙΙΙ.2. 

Ως αριθμός εξυπηρετούμενου πληθυσμού 

λαμβάνεται ο 

εκτιμώμενος πληθυσμός της Δημοτικής 

Ενότητας Νίκαιας κατά το έτος 2021 (8.160 

άτομα) προσαυξημένος κατά 50% περίπου, 

δηλαδή 12.000 άτομα. 

 

 

Πίνακας Π.ΙΙΙ.2: Ανάγκες σε Κοινωνικό εξοπλισμό της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας 

Χρήση 

Προγραμματι

κό Μέγεθος 

(2021) 

Σταθερότυπο 

γης Σύνολο Γης 

Αριθμός 

μονάδων Παρατηρήσεις 

Δημοτικό 

Κατάστημα 12.000 

Min 200 τ.μ. 

κτίριο  1 

Καλύπτεται: από 

Νίκαια 

Κεντρική 

Πλατεία 12.000 0,1 – 0,5 Ha  1 

Καλύπτεται από: 

Νίκαια 

Πολιτιστικά 12.000 0.20 τ.μ. 2,4 στρ. 1 -2 

Καλύπτεται από: 

Νίκαια, Νέες Καρυές, 

Νέα Λεύκη 

Κέντρα 

Υγείας 12.000   1 Νίκαια 

Γυμνάσιο 600 8 -12 τ.μ. 4,8 – 7,2 στρ. 2 

Καλύπτεται από: 

Νίκαια, Ζάππειο 

Λύκειο 480 7 – 11 τ.μ. 3,4 – 5,3 στρ. 1 – 2 

Καλύπτεται από: 

Νίκαια 

Αθλητικό 

Κέντρο 12.000 5,5 τ.μ. 

66 στρ. (min 

25 στρ.) 2 

Καλύπτεται από: 

Νίκαια, Ζάππειο 
 

 

Άρθρο 4 

Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΓΠΣ 

1 – Φορέας Εφαρμογής 

Ως Φορέας Εφαρμογής του ΓΠΣ θα λειτουργήσει ο 

Δήμος 

Νίκαιας μέχρι την έγκριση του Ρυθμιστικού 

 

Άρθρο 4 

Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΓΠΣ 

1. Φορέας Εφαρμογής 

Ως Φορέας Εφαρμογής του ΓΠΣ θα λειτουργήσει 

ο Δήμος Κιλελέρ. 

2. Απαραίτητα Έργα – Μελέτες 
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Σχεδίου Λάρισας 

(στα «κατ’ αρχήν» όρια του οποίου περιλαμβάνεται 

ο Δήμος 

Νίκαιας – ΦΕΚ 507/Δ/2006) και την ίδρυση του 

αντίστοιχου 

Οργανισμού. 

2 – Απαραίτητα Έργα – Μελέτες 

Τα κύρια απαιτούμενα έργα καταγράφονται στον 

Πίνακα 

Π.IV και ανά τομέα αξιολογείται ο βαθμός 

προτεραιότητας 

κάθε έργου. 

Τα κύρια απαιτούμενα έργα καταγράφονται στον 

Πίνακα 

Π.IV και ανά τομέα αξιολογείται ο βαθμός 

προτεραιότητας 

κάθε έργου. 

 

 

Πίνακας Π.ΙV: Κύρια απαιτούμενα έργα – μελέτες 

 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ  

ΠΕ 1 – Νίκαια Α 

ΠΕ 9 – Νέα Λεύκη Β 

ΠΕ 10 – Ν. Καρυές / Ρεύμα Β 

Λοιπές ΠΕ - Οικισμοί Γ 

2. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Παράκαμψη οικισμού Νίκαιας Α 

Παράκαμψη οικισμού Ζαππείου  Β 

Παράκαμψη οικισμού Ν. Καρυών / Ρεύματος Β 

Παράκαμψη οικισμού Χαράς Γ 

Βελτίωση χαρακτηριστικών (τμημάτων) αξόνων 

διασύνδεσης των οικισμών 
Γ 

3. ΥΔΡΕΥΣΗ  

Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων οικισμών Α 

Κοινό (εξωτερικό) δίκτυο τροφοδοσίας όλης της 

Δημοτικής Ενότητας- ένταξη στο δίκτυο της ΔΕΥΑΛ 
Β 

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

Δίκτυο οικισμού Νίκαιας Α 

Δίκτυα οικισμών Ζαππείου, Ν. Καρυών/Ρεύματος, Ν. 

Λεύκης 
Β 

Δίκτυα Λοιπών οικισμών Γ 

Σύνδεση με Δίκτυο ΔΕΥΑΛ (ΕΕΛ) Α 
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5. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  

Υλοποίηση περιφερειακού σχεδιασμού Α 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Β 
 

 

Άρθρο 5 

Γενικές διατάξεις 

Γενικοί όροι και περιορισμοί σε όλη την έκταση 

του Δήμου  

-Σε γήπεδα που υπάγονται σε περισσότερους του 

ενός τομείς το κτίριο κατασκευάζεται στο τμήμα 

του γηπέδου όπου η συγκεκριμένη χρήση 

επιτρέπεται, και σύμφωνα με τους όρους δόμησης 

του τομέα στον οποίο το τμήμα αυτό ανήκει. Η 

αρτιότητα υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου.  

-Κατά την πολεοδόμηση των οικιστικών 

υποδοχέων είναι δυνατόν τα όρια τους να 

μεταβάλλονται, στο βαθμό που αυτό είναι 

απαραίτητο για τις ανάγκες της πολεοδομικής 

μελέτης (δημιουργία αρτίων οικοπέδων, χάραξη 

περιφερειακών οδών, κ.λπ.). Σε περίπτωση που για 

τους παραπάνω λόγους απαιτείται επέκταση εντός 

ΠΕΠ, η επιφάνεια της εν λόγω επέκτασης δεν 

δύναται να υπερβαίνει το 5% της συνολικά 

πολεοδομούμενης έκτασης.  

-Επιβάλλεται η κάλυψη των νέων κτιρίων και των 

προσθηκών με κεραμοσκεπή. Εξαίρεση μπορεί να 

υπάρξει για κτίρια ειδικών χρήσεων με έγκριση της 

ΕΠΑΕ.  

-Για οποιαδήποτε κατασκευαστική δραστηριότητα 

στην εκτός σχεδίου έκταση του Δήμου, απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου ή της 

μονάδας που θα κατασκευαστεί.  

-Ειδικά για τα κτίρια κτηνο−πτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

απόσταση τουλάχιστον 500μ. από τα όρια ζωνών 

όπου δεν επιτρέπονται. Στις ζώνες αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι οικιστικοί υποδοχείς.  

-Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης 

στις περιοχές των επεκτάσεων, εξακολουθούν να 

ισχύουν οι Γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου 

 

Άρθρο 5 

Γενικές διατάξεις 

Γενικοί όροι και περιορισμοί σε όλη την έκταση της 

Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  

1. Σε γήπεδα που υπάγονται σε περισσότερους του 

ενός τομείς το κτίριο κατασκευάζεται στο τμήμα 

του γηπέδου όπου η συγκεκριμένη χρήση 

επιτρέπεται, και σύμφωνα με τους όρους 

δόμησης του τομέα στον οποίο το τμήμα αυτό 

ανήκει. Η αρτιότητα υπολογίζεται στο σύνολο 

του γηπέδου.  

2. Κατά την πολεοδόμηση των οικιστικών 

υποδοχέων είναι δυνατόν τα όρια τους να 

μεταβάλλονται, στο βαθμό που αυτό είναι 

απαραίτητο για τις ανάγκες της πολεοδομικής 

μελέτης (δημιουργία αρτίων οικοπέδων, χάραξη 

περιφερειακών οδών, κ.λπ.). Σε περίπτωση που 

για τους παραπάνω λόγους απαιτείται επέκταση 

εντός ΠΕΠ, η επιφάνεια της εν λόγω επέκτασης 

δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% της συνολικά 

πολεοδομούμενης έκτασης.  

3. Επιβάλλεται η κάλυψη των νέων κτιρίων και των 

προσθηκών με κεραμοσκεπή. Εξαίρεση μπορεί 

να υπάρξει για κτίρια ειδικών χρήσεων με 

έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) 

Π.Ε. Λάρισας.  

4. Για οποιαδήποτε κατασκευαστική δραστηριότητα 

στην εκτός σχεδίου έκταση της Δημοτικής 

Ενότητας Νίκαιας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ανεξάρτητα 

από το μέγεθος του έργου ή της μονάδας που θα 

κατασκευαστεί.  

5. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις των χρήσεων γης 

24.3 Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και  24.6 Κτηνοτροφικά Πάρκα 

(άρθρο 43 του ν.4235/2014) (π.δ. 59/2018 

(114/Α΄) θα πρέπει να εξασφαλίζεται απόσταση 

τουλάχιστον 500μ. από τα όρια ζωνών όπου δεν 
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δόμησης εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις 

διατάξεις του παρόντος.  

-Προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια 

μπορεί να γίνονται με βάση τις προϊσχύουσες 

διατάξεις, όσον αφορά την αρτιότητα, μόνο για την 

υφιστάμενη χρήση, εφ' όσον αυτή επιτρέπεται.  

-Κατά τα λοιπά στην εκτός σχεδίου έκταση του 

Δήμου, εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί για 

την εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς και ειδικές 

διατάξεις όπως καθορίζονται από το εκάστοτε 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για όλες τις από την 

παρούσα επιτρεπόμενες χρήσεις και 

δραστηριότητες. 

 

επιτρέπονται. Στις ζώνες αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι οικιστικοί υποδοχείς.  

6.  Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης 

στις περιοχές των επεκτάσεων, εξακολουθούν να 

ισχύουν οι Γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου 

δόμησης εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από 

τις διατάξεις του παρόντος.  

7. Προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια 

μπορεί να γίνονται με βάση τις προϊσχύουσες 

διατάξεις, όσον αφορά την αρτιότητα, μόνο για 

την υφιστάμενη χρήση, εφ' όσον αυτή 

επιτρέπεται.  

8. Κατά τα λοιπά στην εκτός σχεδίου έκταση της 

Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, εφαρμόζονται οι 

όροι και περιορισμοί για την εκτός σχεδίου 

δόμηση, καθώς και ειδικές διατάξεις όπως 

καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, για όλες τις από την παρούσα 

επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες. 

 

Άρθρο 6 

Μεταβατικές Διατάξεις 

-Νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες/χρήσεις 

που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, 

δύναται να λειτουργούν, εφόσον πληρούν τους 

περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν τεθεί, έως 

τη λήξη της άδειάς τους και το πολύ για μια 12ετία 

από την δημοσίευση της παρούσας.  

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου επιτρέπεται η 

επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 

κτιριακών/ μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Μετά 

την παύση/ απομάκρυνση λειτουργίας της 

ασύμβατης δραστηριότητας/ χρήσης επιτρέπεται η 

συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των 

κτισμάτων που υφίστανται νομίμως κατά τη 

δημοσίευση της παρούσας, με νέα χρήση συμβατή 

με τις επιτρεπόμενες.  

-Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

26 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000). 

 

Άρθρο 6 

Μεταβατικές Διατάξεις 

 Νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες/χρήσεις 

γης που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, 

δύναται να λειτουργούν, εφόσον πληρούν τους 

περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν τεθεί, 

έως τη λήξη της άδειάς τους και το πολύ μέχρι 

της 15/10/2024.  

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου επιτρέπεται η 

επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των 

υφιστάμενων κτιριακών/ μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. Μετά την παύση/ απομάκρυνση 

λειτουργίας της ασύμβατης δραστηριότητας/ 

χρήσης επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή ή 

ανακατασκευή όλων των κτισμάτων που 

υφίστανται νομίμως κατά τη δημοσίευση της 

παρούσας, με νέα χρήση συμβατή με τις 

επιτρεπόμενες.  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

26 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000). 
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Άρθρο 7 

Καταργούμενες Διατάξεις 

Η υπ’ αριθμ. 76922/3926/11.12.1987 απόφαση 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του 

οικισμού Νίκαιας της Κοινότητας Νίκαιας (N. 

Λάρισας)» παύει 

να ισχύει. 

 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες Διατάξεις:  

1. Παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 

76922/3926/11.12.1987 απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Νίκαιας της 

Κοινότητας Νίκαιας (N. Λάρισας)». 

2. Παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 4153/42375/28-9-

2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ ΑΑΠ/527). 

3. Παύει να ισχύει  η υπ’ αριθμ. 4095/256989/30-1-

2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ ΑΑΠ/52). 

 

Άρθρο 8 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της 

Κυβερνήσεως 

 

Άρθρο 8 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά από την 

δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της 

Κυβερνήσεως. 

 

 

Β. ΧΑΡΤΕΣ 

Τίθενται οι Χάρτες: 

Τίτλος  Αριθμός 

Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος : Π.2 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός ΝΙΚΑΙΑΣ : Π.3-1α 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός ΝΙΚΑΙΑΣ και ΠΕΡΠΟ : Π.3-1β 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός  ΔΙΛΟΦΟΥ : Π.3-2 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός ΖΑΠΠΕΙΟΥ : Π.3-3 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ : Π.3-4 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ : Π.3-5 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμοί ΜΥΡΩΝ – ΚΑΛΟΥ 

ΝΕΡΟΥ : Π.3-6 & Π.3-7 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός ΝΕΑΣ ΛΕΥΚΗΣ : Π.3-9 

Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμοί ΝΕΩΝ ΚΑΡΥΩΝ - 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ : Π.3-10 & Π.3-
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Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμός ΧΑΡΑΣ : Π.3-12 

οι οποίοι για τις ανάγκες της παρούσα τίθενται στις επόμενες σελίδες υπό σμίκρυνση 
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Ο Δ.Σ. κ. Σταμουλάκης Βασίλειος, επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, ψήφισε ΛΕΥΚΟ  για 

 τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 70/2020 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:   

 

              

 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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