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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΛΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ»
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείµενο του έργου, είναι η σύνταξη της µελέτης «Αναθεώρησης Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών πλην ∆ηµοτικής Ενότητας
Πεύκων».

Η

µελέτη

είναι

εκ

του

αντικειµένου

της,

χωροταξική

ρυθµιστική

κα

πολεοδοµική, και θα συνοδεύεται από τη σύνταξη µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας
και στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ως περιοχή µελέτης ορίζεται το σύνολο της εδαφικής έκτασης εντός των διοικητικών
ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συκεών, Νεάπολης, Αγίου Παύλου η οποία ανέρχεται σε
(3.900+1.200+1.950) 7.050 στρέµµατα σύµφωνα µε τα στοιχεία των εγκεκριµένων ΓΠΣ
στις ∆ηµοτικές Ενότητες που περιλαµβάνονται.
Η µελέτη θα ανατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005,
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3481/2006 και όλες τις εκτελεστικές και
ερµηνευτικές του διατάξεις. Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης, όπως αναλύεται
στο Τεύχος Προεκτιµώµενων Αµοιβών του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των 284.636,67€
προ ΦΠΑ (επί πλέον ΦΠΑ 23%) και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίου πόρους του ∆ήµου
Νεάπολης – Συκεών.

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο είναι αναγκαίο, ώστε να προωθηθεί ο ολοκληρωµένος χωρικός σχεδιασµός
για µια περιοχή της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, µε ιδιαίτερα σηµαντική οικιστική
ανάπτυξη κατά την τελευταία εικοσαετία. Κάθε ∆ηµοτική Ενότητα από τις τρεις που
περιλαµβάνονται στην µελέτη έχει το δικό της Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε
πριν το έτος 1998 και δεν έλαβε υπόψη του την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2001.
Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που θα πραγµατοποιηθεί µε τη µελέτη αναθεώρησης του
ΓΠΣ είναι η ρύθµιση των χρήσεων γης, αλλά και της κυκλοφορίας τόσο εντός των
οικισµών, όσο και στον εξωαστικό χώρο του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών. Επιπλέον, θα
πραγµατοποιηθεί
κοινόχρηστους

γενική
χώρους

εκτίµηση
και

των αναγκών των πολεοδοµικών ενοτήτων

κοινωφελείς

εξυπηρετήσεις,

καθώς

και

σε

σε

δηµόσιες

παρεµβάσεις ή ενισχύσεις στον τοµέα της στέγης.
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, η εκπόνηση της µελέτης Αναθεώρησης του Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου χαρακτηρίζεται ως έργο άµεσης προτεραιότητας. Στόχο της
µελέτης, µέσω της πρότασης πολεοδοµικής οργάνωσης, αποτελεί η δηµιουργία µιας
συµπαγούς πόλης, ενώ σε συνάρτηση µε τις µελλοντικές ανάγκες (χρήσεις γης,
πολεοδοµικά κέντρα, κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, πυκνότητα και µέσος Σ.∆. κ.λπ.), θα
υπάρξει ανάπτυξη, ανάπλαση και αναµόρφωση των πολεοδοµικών ενοτήτων και των
ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, το νέο Γ.Π.Σ. αναµένεται να αποτελέσει
το κυριότερο εργαλείο για τη µελλοντική οργάνωση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
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του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και την
αειφόρο ανάπτυξη.
1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την εκπόνηση της µελέτης Αναθεώρησης ΓΠΣ ο ∆ήµος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο
θεσµοθετηµένο εργαλείο, µε βάση το οποίο θα καθορίσει την πολεοδοµική του στρατηγική
για το σύνολο της έκτασης που εµπίπτει εντός των διοικητικών του ορίων σε ορίζοντα
εικοσαετίας (20) και θα εκσυγχρονίσει τις πολεοδοµικές του προβλέψεις, λαµβάνοντας υπ’
όψη τα επικαιροποιηµένα πολεοδοµικά του δεδοµένα, καθώς και τις πολεοδοµικές
προβλέψεις των ΓΠΣ των όµορων ∆ήµων.
Το νέο ΓΠΣ θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες του πολεοδοµικού προγραµµατισµού
και των δράσεων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της πόλης, θα εξειδικεύει
τους στόχους τόσο για το σύνολο του ∆ήµου όσο και κατά τοµέα δραστηριότητας,
χρήσεων γης και επί µέρους περιοχών, ενώ παράλληλα θα εναρµονίζεται προς τις
κατευθύνσεις και τα προγράµµατα των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού και θα έχει
συνταχθεί µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, κυρίως το Ν. 2508/97, χωρίς τους
περιορισµούς που θέτει ο Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/15-12-1997) για τα σχέδια που
εγκρίθηκαν προ της ισχύος του.
Η σύνταξη και εκπόνηση της µελέτης αναµένεται να ολοκληρώσει την προσπάθεια του
ισχύοντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου για τη χωρική οργάνωση του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών, τόσο µε την ενδεχόµενη ένταξη στο σχέδιο νέων εκτάσεων, όσο και µε τη
ρύθµιση των χρήσεων γης και της κυκλοφοριακής οργάνωσης στον εξωαστικό χώρο. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, θα αναβαθµιστεί τόσο το δοµηµένο όσο και το φυσικό περιβάλλον µε
έµµεσα οφέλη στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των εργαζοµένων του.
Οι

στόχοι

της

µελέτης

Αναθεώρησης

του

Γενικού

Πολεοδοµικού

Σχεδίου

εξειδικεύονται ως εξής:
•

Ο προσδιορισµός κατευθύνσεων της χωρικής οργάνωσης του ∆ήµου, αποτελώντας
την εξειδίκευση και το βασικό µέσο εφαρµογής των Πλαισίων Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

•

Ο καθορισµός των µεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του
∆ήµου εκτός της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης
ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες, καθώς και τις κατευθύνσεις
που προκύπτουν από υπερκείµενα σχέδια, ιδίως σε ό,τι αφορά στο ρόλο του
αστικού κέντρου στο οικιστικό δίκτυο,

•

Ο προσδιορισµός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες πρέπει να
προστατευθούν και δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν,

•

Ο

εντοπισµός

των

κατάλληλων

ζωνών

για

την

ανάπτυξη

παραγωγικών

δραστηριοτήτων µε βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τοµέων και τις σχετικές
προγραµµατικές κατευθύνσεις,
•

Οι κατευθύνσεις για την πολεοδοµική οργάνωση των θεσµοθετηµένων και προς
πολεοδόµηση οικιστικών υποδοχέων
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•

Η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του ∆ήµου, η
ενίσχυση του ρόλου του στην ευρύτερη περιοχή και η οικονοµική και κοινωνική
του ανάπτυξη.

•

Η αναβάθµιση και ο εκσυχρονισµός της πολεοδοµικής οργάνωσης του ∆ήµου και ο
προσδιορισµός των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης που θα χαρακτηρίσουν την
ανάπτυξη του για την επόµενη εικοσαετία (20).

•

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της εικόνας των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων του ∆ήµου.

•

Η οικολογική ανασυγκρότηση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η
ανάδειξη

και προστασία υφιστάµενων οικοσυστηµάτων (ρέµατα, περιαστικό

δάσος).
•

Η ενσωµάτωση των εκτός σχεδίου περιοχών στον πολεοδοµικό ιστό.

•

Η ισόρροπη ανάπτυξη αστικού χώρου και η άµβλυνση των ανισοτήτων µεταξύ
επιµέρους περιοχών του ∆ήµου σε ό,τι αφορά κοινωνικές υποδοµές, ποιότητα του
δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος, δίκτυα υποδοµής και µέτρα για την
ασφάλεια και προστασία του πληθυσµού.

•

Η επικαιροποίηση των ζωνών χρήσεων γης και η περαιτέρω εξειδίκευση του
περιεχοµένου τους, µε βάση τις τάσεις εξέλιξης της πόλης και τις διαπιστωµένες
λειτουργικές της ανάγκες, έχοντας ως γνώµονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

•

Η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.

•

Η µέριµνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων, σύµφωνα µε τα νέα πληθυσµιακά
και χωρικά δεδοµένα, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

•

Η προστασία σηµαντικών ανοικτών και πράσινων χώρων και η διαµόρφωση και
προστασία πράσινων διαδροµών.

•

Ο προσδιορισµός των περιοχών εκείνων για την αναβάθµιση των οποίων απαιτείται
η εφαρµογή πολεοδοµικών µηχανισµών, όπως ο µηχανισµός των αναπλάσεων.

•

Η εξασφάλιση των απαιτούµενων προϋποθέσεων για την υλοποίηση µεγάλων
έργων ανάπλασης

•

Ο προσδιορισµός των περιοχών ελέγχου και περιορισµού δόµησης

και των

περιοχών ειδική προστασίας
•

Η επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών δεδοµένων και προβλέψεων, καθώς και των
προβλέψεων για τον εξοπλισµό της πόλης µε τα απαιτούµενα έργα υποδοµής
(χώροι στάθµευσης, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισµού, οπτικών
ινών κλπ) µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες του ∆ήµου
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
( Σύµφωνα µε την Απόφ.Υπ.ΠΕΧΩ∆Ε 9572/1845/2000 ΦΕΚ 209/∆΄/7.4.2000)
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΛΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ»

Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο που θα προκύψει θα αποτελέσει ένα στρατηγικό σχέδιο στο επίπεδο
του πολεοδοµικού σχεδιασµού, που στόχο θα έχει καταρχήν να προσδιορίσει τις κατευθύνσεις χωρικής
οργάνωσης του ∆ήµου, βάσει της καταλληλότητας, των τοπικών αναγκών αλλά και των αρχών της
βιώσιµης ανάπτυξης επιλύνοντας έτσι τα υφιστάµενα προβλήµατα, και αφετέρου να αποτελέσει το
εργαλείο εκείνο που θα επιτρέψει την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ∆ήµου, µε γνώµονα τον
υπερκείµενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό σχεδιασµό.
Η µελέτη θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 9572/1845 απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε
(ΦΕΚ 209∆/2000) «Τεχνικές Προδιαγραφές ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση
µελετών», όπως αυτή θα ισχύει µέχρι την έγκριση της αναθεώρησης του ΓΠΣ.
Με το ΓΠΣ καθορίζονται
α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν,
β) οι περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισµούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισµός της
οικιστικής εξάπλωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών που καθορίστηκαν ως ζώνες οικιστικού
ελέγχου (ΖΟΕ),
γ) τα υπάρχοντα εγκεκριµένα κατά τη δηµοσίευση του νόµου ΓΠΣ,
δ) όλες οι πολεοδοµηµένες και προς πολεοδόµηση περιοχές καθώς και περιοχές αναπλάσεων,
ε) ειδικές ρυθµίσεις για την προσέλκυση εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ζώνες
που προβλέπονται από το σχέδιο, ζώνες ειδικής ενίσχυσης κλπ.,
στ) εκτιµήσεις αναγκών σε χώρο και οι χωροθετήσεις δραστηριοτήτων των τοµέων παραγωγής στον
αστικό και περιαστικό χώρο
∆οµή µελέτης- Παρουσίαση Κεφαλαίων
Η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια:
Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των
προβληµάτων, προοπτικών και τάσεων των τριών προαναφερόµενων ∆ηµοτικών Ενοτήτων και τη
διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθµισης της περιοχής του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος.
Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται η λεπτοµερής επεξεργασία του ΓΠΣ µε βάση την πρόταση η οποία θα
προκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Αναλυτικότερα, τα δύο µέρη της µελέτης, τα οποία
αντιστοιχούν στα δύο προαναφερόµενα στάδια εργασιών, περιλαµβάνουν τα εξής κεφάλαια:

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

2.1 Μελέτη ΓΠΣ (Χωροταξική – Πολεοδοµική)
2.1.1 Α΄ Στάδιο: Ανάλυση, ∆ιάγνωση, Προοπτικές
Το Α’ στάδιο της µελέτης περιλαµβάνει:
•

την αξιολόγηση των ισχυόντων ΓΠΣ, σε σχέση µε τα αναπτυξιακά, χωρικά, κοινωνικο –
οικονοµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα και µε τους στόχους και τις κατευθύνσεις του ισχύοντος
σήµερα νοµοθετικού πλαισίου,
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•

τον εντοπισµό των πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών τόσο του ισχύοντος ΓΠΣ όσο και του
ισχύοντος θεσµικού πλαισίου (αξιολόγηση του Ν. 2508/97)

•

την αρχική διατύπωση των νέων κατευθύνσεων και στόχων του πολεοδοµικού σχεδιασµού

•

την επεξεργασία εναλλακτικών στρατηγικών οργάνωσης του χώρου

Κεφ-Α.1.
Χωροταξική θεώρηση του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών. Τοποθετείται η περιοχή µελέτης του ΟΤΑ στο
χωρικό πλαίσιο που την περιβάλλει, δηλαδή στον Νοµό και στην αντίστοιχη Περιφέρεια. ∆ίδεται συνοπτικά
το προφίλ του χωροταξικού αυτού πλαισίου (νοµού και περιφέρειας) και αναλύονται οι ειδικές σχέσεις και
ρόλοι της περιοχής µελέτης µε αυτό, τόσο στη σηµερινή κατάσταση όσο και στα πλαίσια των προοπτικών
της ευρύτερης περιοχής. Γίνονται οριζόντιες και κάθετες συσχετίσεις του οικιστικού πλέγµατος των ΟΤΑ στα
πλαίσια του οικιστικού δικτύου του νοµού/περιφέρειας και της χώρας. Αναφέρονται τέλος οι ευρύτερες
διασυνδέσεις των οικισµών των ΟΤΑ και η τυχόν συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκά ή και διεθνή
προγράµµατα ή δίκτυα πόλεων.
Κεφ-Α.2
Αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών. Σκιαγραφείται και αναλύεται η ταυτότητα του
ΟΤΑ όπως προκύπτει από: τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, τις οικονοµικές δραστηριότητες και την
απασχόληση, τις ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες και τυχόν συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής
σε σχέση και µε το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον.
Λαµβάνονται επίσης υπ' όψη το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής µε τις υποστηρικτικές της υποδοµές
(τεχνική και κοινωνική υποδοµή, αρχιτεκτονική φυσιογνωµία, ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος, κλπ).
Επιπλέον σχολιάζονται πολιτιστικά, ιστορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και το
επίπεδο διακυβέρνησης και συλλογικής δράσης των φορέων, δεδοµένα από τα οποία θα εξαρτηθεί και η
δυνατότητα της περιοχής να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές προοπτικές που προκύπτουν από τις
αυθόρµητες τάσεις, αλλά και το προγραµµατικό πλαίσιο.
Στο κεφάλαιο αυτό θα συµπεριλαµβάνονται και τα ακόλουθα υποκεφάλαια:
Α.2.1 Στοιχεία πληθυσµού κα ανθρώπινου δυναµικού
Συλλογή πληθυσµιακών δεδοµένων, τάσεων και προοπτικών, δηµογραφικών χαρακτηριστικών,
απασχόλησης, σύγκριση δηµογραφικών εξελίξεων µε νοµαρχιακά, περιφερειακά και εθνικά µεγέθη. Ο
µελετητής θα βασιστεί κυρίως σε ανάλυση των δεδοµένων των Απογραφών Πληθυσµού της ΕΣΥΕ µε τις
απαραίτητες διορθώσεις για τον διαρρεύσαντα χρόνο και µε συµπληρωµατικά στοιχεία για τους µη
απογραφέντες µόνιµους κατοίκους της περιοχής. Θα ληφθούν υπόψη σχετικές µελέτες και έρευνες καθώς
και εναλλακτικές προοπτικές που καταγράφονται σε αυτές.
Α.2.2. Οικονοµικά στοιχεία
Εντοπισµός των οικονοµικών δραστηριοτήτων, και κυρίως εκείνων που διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην
αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών , και προοπτικές εξέλιξης τους σε ορίζοντα
20ετίας. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών οικονοµικής ανάπτυξης µε κριτήρια το κατά κεφαλήν εισόδηµα
και τη δοµή της οικονοµίας. (συγκρίσεις µε ευρύτερα χωρικά σύνολα: Νοµός Περιφέρεια Χώρα ΕΕ) –
συµπλήρωση στοιχείων ΕΣΥΕ µε δεδοµένα διαθέσιµα κυρίως από τα επαγγελµατικά Επιµελητήρια, τον
Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και από Πανεπιστηµιακές έρευνες και µελέτες.
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Κεφ-Α.3.
Συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται όλα τα δεδοµένα του Χώρου και του Περιβάλλοντος - δεδοµένα
καθοριστικά για τη ρύθµιση που θα επιχειρηθεί µέσω του ΓΠΣ - σε µια σχετικά µακροσκοπική (σε
σχέση µε το πολεοδοµικό επίπεδο) κλίµακα θεώρησης που αντιστοιχεί στη σχεδιαστική κλίµακα
1:25.000. Το Κεφ.Α.3 υποδιαιρείται σε τέσσερα υποκεφάλαια, ως εξής:

Α.3.1. "Φυσικό Περιβάλλον ΟΤΑ": Περιλαµβάνει την ανάλυση όλων των στοιχείων του φυσικού
περιβάλλοντος εντός της έκτασης της περιοχής µελέτης, µε επισήµανση των αξιόλογων οικοσυστηµάτων,
φυσικών τοπίων και λοιπών προστατευοµένων περιοχών ή περιοχών που χρήζουν προστασίας.
Επίσης παρουσιάζει την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της οικιστικής και
οικονοµικής ανάπτυξης από άποψη ρύπανσης, κορεσµού και κατανάλωσης πολύτιµων φυσικών
πόρων, καταγράφοντας τους βασικούς µηχανισµούς υποβάθµισης της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος (ατµοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, διαχείριση απορριµµάτων και ειδικών στερεών
αποβλήτων, λύµατα, καθεστώς διαχείρισης διαθεσιµότητα ελεύθερων χώρων και αστικό πράσινο,
κυκλοφοριακές πιέσεις κλπ).
Η σπουδαιότητα του κεφαλαίου αυτού είναι σηµαντική, εφ' όσον αποκαλύπτει τα ειδικά προβλήµατα
που αντιµετωπίζει το περιβάλλον και τους περιορισµούς που αυτό θέτει στην περαιτέρω ανάπτυξη των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε στόχο να προσδιοριστούν οι κρίσιµες περιβαλλοντικές παράµετροι για το
σχεδιασµό της µελλοντικής ανάπτυξης του ∆ήµου.
Τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου αυτού, σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα του Κεφ.Α.3.2 θα
οδηγήσουν αφ' ενός στον καθορισµό Περιοχών Ειδικής Προστασίας και αφ' ετέρου θα ληφθούν υπόψη
κατά τον καθορισµό των µεγεθών και των θέσεων της οικιστικής ανάπτυξης καθώς και των ζωνών
παραγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων.
’

Α.3.2. Πολιτιστικό, Αρχιτεκτονικό, Ιστορικό Περιβάλλον ΟΤΑ. Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται κατ αρχήν
όλοι οι προστατευόµενοι πόροι του πολιτιστικού αποθέµατος του ΟΤΑ, όπως αρχαιολογικοί χώροι,
παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικοί τόποι διατηρητέα κτίρια κλπ.
Στη συνέχεια διερευνώνται και επισηµαίνονται τα κάθε είδους αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού,
ιστορικού, αρχιτεκτονικού, λαογραφικού ενδιαφέροντος εντός της περιοχής µελέτης, τα οποία
αποτελούν σηµαντικούς πόρους τοπικής ή υπερτοπικής σηµασίας (εθνικό ή/και ευρωπαϊκό / διεθνές
επίπεδο) και συγχρόνως συµβάλλουν -µέσω της αισθητικής και συµβολικής τους αξίας- στην ανάδειξη
της φυσιογνωµίας των οικισµών του ΟΤΑ. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται τα κύρια ποσοτικά και ποιοτικά
στοιχεία υποβάθµισης του δοµηµένου περιβάλλοντος και οι ειδικές συνθήκες που συµβάλουν σε αυτήν,
αξιολογούνται οι κατευθύνσεις των ΓΠΣ που ισχύουν ως προς το δοµηµένο περιβάλλον, σε συνδυασµό µε
τις κατευθύνσεις εκπόνησης ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπλασης αστικών περιοχών.
Με βάση τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας και ανάλυσης διατυπώνονται κατευθύνσεις για την ανάδειξη
αξιόλογων περιοχών, κτιρίων, συγκροτηµάτων, ώστε να αποτελέσουν πόλους αναφοράς, τεκµηριώνεται η
αναγκαιότητα χαρακτηρισµού τους σαν Περιοχών Ειδικής Προστασίας και προτείνονται τα ειδικά
µέτρα προστασίας και ανάδειξής τους.
Α.3.3. "Χωροταξική οργάνωση των ΟΤΑ, Χρήσεις γης": Παρουσιάζεται η οικιστική δοµή, οι λειτουργικές
σχέσεις των οικισµών και παραγωγικών δραστηριοτήτων µε βάση και τις καθηµερινές µετακινήσεις
εργασίας - κατοικίας και γενικότερα η σχέση αστικού µε τον περιαστικό και τον αγροτικό χώρο στην
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περιοχή του ∆ήµου. Αναλύεται ολόκληρο το πλέγµα των διαµορφωµένων χρήσεων γης στον εκτός
πόλεων και οικισµών χώρο της περιοχής µελέτης και συγκεκριµένα:
∆ιερευνάται η υφιστάµενη οικιστική ανάπτυξη και οι τάσεις της, καθώς και οι δυνατότητες καθορισµού
περιοχών του Αρθ-24 του Ν-2508/97. Η διερεύνηση περιλαµβάνει: α) εκτίµηση της προσφοράς, µε
ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των υφισταµένων οικιστικών υποδοχέων και του οικιστικού
αποθέµατος, σε συσχετισµό και µε β) την εκτίµηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της
ζήτησης για α και β κατοικία. Για την εκτίµηση της επάρκειας των οικιστικών υποδοχέων
χρησιµοποιούνται συντελεστές κορεσµού ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. γ) διερεύνηση
φυσικών καταλληλοτήτων των περιοχών επέκτασης του σχεδίου. ∆ιερευνώνται οι ανάγκες και οι
τρόποι ανάπτυξης και χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Εντοπίζονται τυχόν υφιστάµενες
συγκεντρώσεις, και τυχόν θεσµοθετηµένοι υποδοχείς (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, κλπ), µε αξιολόγηση της µέχρι
σήµερα αξιοποίησής τους.
Συνεκτιµάται, σε συσχετισµό και µε τα σχετικά προγράµµατα τοµεακών φορέων, η ανάγκη χωροθέτησης
ζωνών

οργανωµένης

ανάπτυξης

παραγωγικών

δραστηριοτήτων

και

διερευνώνται

οι

φυσικές

καταλληλότητες, αναλόγως του είδους των προς καθορισµό παραγωγικών ζωνών.
Παρουσιάζονται τα υφιστάµενα και προγραµµατιζόµενα βασικά δίκτυα υποδοµής της περιοχής µελέτης:
µεταφορικό δίκτυο, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, αποχέτευση, απορρίµµατα, κλπ Εντοπίζονται οι
κύριες συγκρούσεις χρήσεων γης στην περιοχή του ΟΤΑ.
Επίσης παρουσιάζονται οι χωρικές επιπτώσεις της µέχρι σήµερα ανάπτυξης και των σηµαντικών έργων
και προγραµµάτων στην περιοχή µελέτης.
Α.3.4 Γεωλογική διερεύνηση του ΟΤΑ, ασφάλεια, προστασία: Γίνεται γενική διερεύνηση της γεωλογικής
καταλληλότητας όλης της έκτασης της περιοχής µελέτης, µε στόχο την επισήµανση των κατ' αρχήν
κατάλληλων περιοχών για δόµηση. Το τµήµα αυτό αποτελεί αντικείµενο της Προκαταρκτικής Μελέτης
Γεωλογικής Καταλληλότητας και αναλύεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Επίσης διερευνώνται στοιχεία σχετικά µε θεοµηνίες (καθιζήσεις, πληµµύρες κλπ) και πυρκαϊες,
προκειµένου να προταθούν τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, ασφάλεια και προστασία των ΟΤΑ.
Κεφ-Α.4
Πολεοδοµική οργάνωση. Περιλαµβάνεται η αναγνώριση και ανάλυση της πολεοδοµικής δοµής και
οργάνωσης του ∆ήµου ως προς:
•

τη διοικητική και κοινωνική οργάνωση του ∆ήµου και τις τυχόν δυσλειτουργίες

•

τη λειτουργική δοµή του αστικού χώρου (πολεοδοµικές ενότητες, γειτονικές, κέντρο τοπικά κάντρα),

•

τις υφιστάµενες χρήσεις, τις τάσεις συγκέντρωσης τους στο χώρο και τις τυχόν συγκρούσεις µεταξύ
τους

•

τις πραγµατοποιηµένες πυκνότητες και τους ισχύοντες συντελεστές και λοιπούς όρους δόµησης σε
συσχέτιση µε το θεσµικό πλαίσιο δόµησης

•

την επάρκεια των κοινόχρηστων χώρων

•

την οργάνωση και λειτουργία του οδικού δικτύου

•

τη µεταφορική υποδοµή και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά δίκτυα της ποιότητας ζωής,

Επίσης, η ανάλυση επεκτείνεται σε ζητήµατα ποιότητας του οικιστικού περιβάλλοντος, των συνθηκών
κατοικίας καθώς και φυσιογνωµίας της πόλης, προκειµένου το ΓΠΣ, πέραν των κανονιστικών ρυθµίσεων
που θα προτείνει, να κάνει και κατ' αρχήν επισήµανση των περιοχών για τις οποίες απαιτούνται
αναπλάσεις ή άλλες πολεοδοµικές παρεµβάσεις του Ν-2508/97 (Αρθ-8 έως και Αρθ-17), καθώς και χρήση
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κινήτρων ή άλλων πολεοδοµικών µηχανισµών.
Επίσης, κατά την κρίση του µελετητή, µπορεί να γίνουν και υποδείξεις για την ανάγκη εκπόνησης "Σχεδίων
Ολοκληρωµένων Αστικών Αναπλάσεων" του Ν-2742/99 (Αρθ-12).

Κεφ-Α.5
Αξιολόγηση δεδοµένων, προβληµάτων, προοπτικών.
Στο κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνονται σε συνθετική µορφή τα βασικά δεδοµένα και προβλήµατα τόσο του
φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που έχουν παρατηρηθεί στους επιµέρους τοµείς και
έχουν θιγεί στα αντίστοιχα κεφάλαια της Ανάλυσης.
Η συνθετική αξιολόγηση των στοιχείων ακολουθεί τη ροή των Κεφ.Α.2, Κεφ.Α.3 και Κεφ.Α.4 και κατά
συνέπεια περιλαµβάνει: αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών του ∆ήµου, αξιολόγηση
δεδοµένων χωροταξικού / περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αξιολόγηση θεµάτων και προβληµάτων
πολεοδοµικού επιπέδου. Τα περιεχόµενα του Κεφ.Α.5 παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόµενο τµήµα III.
Με βάση τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου αυτού και τη συνεκτίµηση όλων των σχετικών θετικών και
αρνητικών παραγόντων, θα διαµορφωθούν και θα διατυπωθούν οι προτάσεις του µελετητή και
συγκεκριµένα: οι βασικές αρχές και τα προγραµµατικά µεγέθη της πρότασης ή των εναλλακτικών
προτάσεων (Κεφ.Α.6 και Κεφ.Π.1), οι προτάσεις για τη χωροταξική ρύθµιση του ΟΤΑ, µε τον καθορισµό
των βασικών ζωνών του ΓΠΣ για τον εξωαστικό χώρο και των σχετικών προγραµµατικών µεγεθών, καθώς
και οι προτάσεις για πολεοδοµική οργάνωση/ αναβάθµιση και ρύθµιση των οικισµών των ΟΤΑ, καθώς και
κάθε είδους άλλων πολεοδοµηµένων ή προς πολεοδόµηση περιοχών.

Κεφ-Α.6.
Προκαταρκτική Πρόταση ή εναλλακτικές Προτάσεις. Εδώ αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία του σεναρίου
ή των εναλλακτικών σεναρίων (σενάριο τάσεων, έντονα παρεµβατικό σενάριο, σενάριο ήπιας παρέµβασης
ή "ρεαλιστικό") ρύθµισης του χώρου στη διοικητική περιφέρεια των νέων ∆ήµων.
Στη συνέχεια, η προκαταρκτική πρόταση ή οι εναλλακτικές προτάσεις που αντιστοιχούν στο (ή στα)
παραπάνω σενάριο (ή σενάρια), αξιολογούνται µε βάση σειρά κριτηρίων όπως: κόστους, κάλυψης
κοινωνικών αναγκών, υποστήριξης αναπτυξιακών προοπτικών των ΟΤΑ κλπ, καθώς και µε βάση τις
απαιτήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις δεσµεύσεις της χώρας σε
διεθνείς/ ευρωπαϊκές συνθήκες. Προς τούτο απαιτείται η γενική εκτίµηση των επιπτώσεων του ή των
σεναρίων ρύθµισης στο Περιβάλλον και στην ταυτότητα/ φυσιογνωµία της περιοχής.
Στο σηµείο αυτό της µελέτης και µε βάση τα στοιχεία ανάλυσης, µπορούν να διατυπωθούν προτάσεις για
τη δυνατότητα και σκοπιµότητα ένταξης της περιοχής σε τρέχουσες πολιτικές και προγράµµατα -εθνικά ή
ευρωπαϊκά- µε αντικείµενο ανάλογο µε το χαρακτήρα της περιοχής (αστική αναβάθµιση, βιώσιµες
µεταφορές, αγροτική ανάπτυξη, κλπ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.1 Χωροταξική θεώρηση του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών
Σύνοψη της κατάστασης και των προοπτικών του ευρύτερου χωροταξικού πλαισίου (νοµού, περιφέρειας).
Η θέση και ο ρόλος του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών στο πλαίσιο της περιφέρειας, νοµού. Ρόλος του ∆ήµου
σε σχέση µε άλλα αστικά κέντρα ή οικιστικά σύνολα Νοµού, Περιφέρειας. Τυχόν Ευρωπαϊκές, διεθνείς
σχέσεις ή συµµετοχή σε δίκτυα.
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Α.2. Αναπτυξιακή φυσιογνωµία ΟΤΑ
Παρουσιάζεται η "ταυτότητα" του δήµου σε ό,τι αφορά στις κοινωνικοοικονοµικές και πολιτιστικές
διαστάσεις

της

ανάπτυξης:

Πληθυσµός,

δηµογραφική φυσιογνωµία, αστικοποίηση, οικονοµικές

δραστηριότητες. Τάσεις και προβλήµατα: απασχόληση, ανεργία. Υποστηρικτικές (τεχνικές, κοινωνικές)
υποδοµές και ποιότητα ζωής. Πολιτιστικά, κοινωνικά στοιχεία και δραστηριότητες.
Α.3. ∆εδοµένα Χώρου και του Περιβάλλοντος Περιοχής Μελέτης.
•

Α.3.1. Φυσικό Περιβάλλον ΟΤΑ

Καταγραφή φυσικού συστήµατος (έδαφος, νερά, κλίµα κλπ). Αξιόλογα οικοσυστήµατα, περιοχές ήδη
προστατευόµενες, φυσικά τοπία. Κατάσταση περιβάλλοντος, επιπτώσεις από την οικιστική ανάπτυξη και
τις οικονοµικές δραστηριότητες (ρύπανση, κορεσµός, κατανάλωση γης, υδατικό ισοζύγιο). Κρίσιµες
περιβαλλοντικές παράµετροι για το σχεδιασµό της µελλοντικής ανάπτυξης των ∆ήµων.
•

Α.3.2. Πολιτιστικό, Ιστορικό Περιβάλλον ΟΤΑ.

Παρουσίαση προστατευοµένων στοιχείων πολιτιστικού αποθέµατος. Καταγραφή λοιπών αξιόλογων
στοιχείων πολιτιστικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού περιβάλλοντος περιοχής µελέτης: Παραδοσιακοί
οικισµοί, Ιστορικοί τόποι, Χώροι - στοιχεία λαογραφικού ενδιαφέροντος, Αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα,
Τοπία ιδιαίτερης αισθητικής, συµβολικής αξίας, τοπία για ανάδειξη φυσιογνωµίας των οικισµών, τοπία
για αναβάθµιση εικόνας οδικών αξόνων ή άλλων στοιχείων δοµηµένου περιβάλλοντος, κλπ.
Τεκµηρίωση πρότασης για ένταξη στοιχείων των παραπάνω κατηγοριών στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας
(ΠΕΠ), απαιτούµενες κανονιστικές ή άλλες ρυθµίσεις. Μέτρα προστασίας και ανάδειξης των ΠΕΠ.
•

Α. 3.3. Χωροταξική διάρθρωση ∆ήµου, Χρήσεις γης.

Υφιστάµενες χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο. Υπάρχουσα οικιστική ανάπτυξη και η δυναµική της:
οικισµοί,

άλλοι

οικιστικοί

υποδοχείς,

περιοχές

παραθεριστικής

κατοικίας.

Παραγωγικές

δραστηριότητες: διασπορά στον εξωαστικό χώρο, τυχόν υφιστάµενες συγκεντρώσεις, τυχόν
θεσµοθετηµένοι υποδοχείς (ΒΙΠΕ κλπ). Άλλες θεσµοθετηµένες χρήσεις ή ρυθµίσεις (π.χ. ΖΟΕ κλπ).
Υφιστάµενα και προγραµµατιζόµενα βασικά δίκτυα υποδοµής της περιοχής µελέτης: µεταφορικό δίκτυο
ενέργεια τηλεπικοινωνίες ύδρευση, αποχέτευση, απορρίµµατα, κλπ. Συγκρούσεις χρήσεων γης,
πιέσεις σε παράκτιες ζώνες κλπ. Χωρικές επιπτώσεις έργων/ προγραµµάτων.
•

Α.3.4. Γεωλογική διερεύνηση του ΟΤΑ

Ασφάλεια, Προστασία. Εκπονείται γενική γεωλογική µελέτη σε όλη την έκταση της περιοχής µελέτης, µε
στόχο τη διερεύνηση της κατ' αρχήν καταλληλότητας για κάθε είδους ανάπτυξη που απαιτεί δόµηση,
καθώς και την προστασία της περιοχής από θεοµηνίες και καταστροφές.
Α.4. Πολεοδοµική οργάνωση του ∆ήµου
∆ιοικητική, κοινωνική οργάνωση οικισµού, ∆υσλειτουργίες. Λειτουργική δοµή πόλης: πολεοδοµικές
ενότητες, κέντρο, γειτονιές. Καταγραφή και ανάλυση υπαρχουσών χρήσεων: Τάσεις, συγκρούσεις.
Υπάρχουσες πυκνότητες, επάρκεια κοινοχρήστων χώρων. Θεσµικό πλαίσιο: χρήσεις γης, όροι δόµησης,
τυχόν άλλες ρυθµίσεις (υπάρχουν ΓΠΣ κλπ). Ανάλυση κατάστασης οικιστικού αποθέµατος. Ποιότητα και
φυσιογνωµία αστικού χώρου: τυπολογία ρυµοτοµικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα
δηµόσιου χώρου κλπ. Κατάσταση πολιτιστικού, ιστορικού, αρχιτεκτονικού αποθέµατος οικισµών.
Κατάσταση φυσικών στοιχείων αστικού περιβάλλοντος. ∆ίκτυα αστικής υποδοµής: µεταφορές, κυκλοφορία,
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, αποχέτευση, απορρίµµατα, κλπ.
Α.5. Αξιολόγηση δεδοµένων υπάρχουσας κατάστασης, Τάσεων, Κατευθύνσεων
•

Α.5.1. Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών
• Α. Αξιολόγηση δεδοµένων προγραµµατικού πλαισίου:
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Προγραµµατιζόµενα ή εκτελούµενα έργα / δραστηριότητες. Αναπτυξιακές και Χωροταξικές
κατευθύνσεις. Προγραµµατικά µεγέθη που προκύπτουν από το παραπάνω προγραµµατικό πλαίσιο ή
τυχόν προγράµµατα σε οριζόντιο (διαδηµοτικό) επίπεδο.
• Β. Αξιολόγηση ενδογενών αναπτυξιακών δυνατοτήτων
• Γ. Γενικές προοπτικές του ΟΤΑ, βασικά προγραµµατικά µεγέθη
• Α.5.2. Αξιολόγηση χωροταξικών δεδοµένων
• Α. Αξιολόγηση δεδοµένων οικιστικής ανάπτυξης: ζήτηση - προσφορά α' και β' Κατοικίας
• Β. Εκτίµηση αναγκών παραγωγικών τοµέων για οργανωµένους υποδοχείς.
• Γ. Αξιολόγηση περιοριστικών παραγόντων πολεοδοµικής ανάπτυξης:
Προβλήµατα εξάντλησης φυσικών πόρων. Προβλήµατα φυσικών (α) καταλληλοτήτων. Προστατευτέα
αντικείµενα φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος.
•

Α.5.3. Αξιολόγηση προβληµάτων πολεοδοµικής δοµής, αστικής ποιότητας ζωής:

Τυχόν ανάγκες επεκτάσεων ή νέων οικιστικών υποδοχέων. Ανάγκη αναθεωρήσεων κανονιστικών
όρων δόµησης. Ανάγκες Αναπλάσεων του αστικού ιστού σε συνδυασµό, ενδεχοµένως µε την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών. Σκοπιµότητα χρήσης κινήτρων, πολεοδοµικών µηχανισµών. Τυχόν ανάγκη για
δραστικότερη αστική παρέµβαση ("Ολοκληρωµένες Αστικές Παρεµβάσεις").
Α. 6. Προκαταρκτική Πρόταση ή εναλλακτικές προτάσεις και βασικά Προγραµµατικά µεγέθη.
Αξιολόγηση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Προγραµµατικά µεγέθη σ' επίπεδο νέων δήµων και οικιστικών υποδοχέων. Βασικά στοιχεία σεναρίου
ή σεναρίων ρύθµισης του ΟΤΑ (σενάριο τάσεων, µέτριας παρέµβασης και έντονα παρεµβατικό
σενάριο). Αξιολόγηση πρότασης ή εναλλακτικών προτάσεων. Γενική εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ανά περίπτωση. Πρόκριση σεναρίου για τελική επεξεργασία υπό µορφή νέου ΓΠΣ

2.1.2 Β Στάδιο- Πρόταση
Το Β’ στάδιο της µελέτης περιλαµβάνει:
•

την αναλυτική επεξεργασία και διατύπωση της επιλεγείσας στρατηγικής και την εξειδίκευση των
γενικών και ειδικών στόχων της Αναθεώρησης του ΓΠΣ

•

τη λεπτοµερή επεξεργασία της Αναθεώρησης τουΓΠΣ, µε βάση την πρόταση η οποία θα
προκριθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία

•

τις προτάσεις πολιτικών και µέτρων

•

τη διατύπωση ενός συστήµατος δεικτών παρακολούθησης της εφαρµογής του ΓΠΣ και
υλοποίησης των στόχων του

•

τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης και Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την Αναθεώρηση
του ΓΠΣ

Κεφ-Π.1
∆οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του ΟΤΑ: Στο κεφάλαιο αυτό, εξειδικεύονται οι στόχοι του νέου Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου, διατυπώνονται οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης και τεκµηριώνεται η
ενσωµάτωση α) των κατευθύνσεων του ευρύτερου χωροταξικού πλαισίου που αναλύεται στο Κεφ.– Α.1 και
β) των αναπτυξιακών προοπτικών του ∆ήµου, που αναπτύσσονται στο Κεφ.-Α..2
Παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης του ∆ήµου σε σχέση
και µε το ευρύτερο περιβάλλον του που προκρίθηκε σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του Ν2508/97.
Αναφέρονται τα βασικά προγραµµατικά µεγέθη σε επίπεδο ∆ήµου και οικισµών -όπως αυτά προέκυψαν
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µετά από συνεκτίµηση του προγραµµατικού πλαισίου (αναπτυξιακές και χωροταξικές κατευθύνσεις), των
ενδογενών δυνατοτήτων που σχετίζονται µε την παραγωγική βάση και τους ανθρώπινους πόρους, τις
σχέσεις εργασίας κατοικίας κλπ (βλέπε Κεφ.Α.5).
Επίσης αναφέρονται οι σχέσεις και ελέγχονται τα όρια των επί µέρους πολεοδοµικών ενοτήτων και οι
ρόλοι τους στο οικιστικό δίκτυο, καθώς και οι βασικές αρχές οργάνωσης του αστικού, του περιαστικού ή/
και αγροτικού χώρου, µε ιδιαίτερη έµφαση και εξειδίκευση για τις περιοχές που παρουσιάζουν
πολεοδοµικές, ιστορικές, πολιτιστικές ή άλλες ιδιαιτερότητες καθώς και ορεινές περιοχές ή περιοχές µε
αξιόλογους / παραδοσιακούς οικισµούς, εάν αυτές αποτελούν σηµαντικό τµήµα ή και το σύνολο της
περιοχής µελέτης.
Στο σηµείο αυτό, µπορούν να γίνουν και επισηµάνσεις ή αναδράσεις προς τον χωροταξικό σχεδιασµό
ανώτερης κλίµακας (π.χ. νοµού ή περιφέρειας), εφ' όσον τούτο δικαιολογείται από τις διαπιστώσεις της
ανάλυσης της µελέτης.
Κεφ-Π.2.
Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ∆ήµου. Στο κεφάλαιο αυτό, διατυπώνονται οι
γενικές αρχές βιώσιµης ανάπτυξης του ∆ήµου και επανακαθορίζονται τα µεγέθη της οικιστικής του
ανάπτυξης και των τυχόν απαιτούµενων επεκτάσεων, µε βάη την ανάλυση, τις διαπιστώσεις και τις
κρίσιµες περιβαλλοντικές παραµέτρους του Κεφ. – Α.3.1 Ειδικότερα το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:
•

την περιγραφή των πολιτικών του νέου ΓΠΣ αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και
της ποιότητας ζωής, οι οποίες θα εναρµονίζονται µε τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές προβλέψεις
των υπερκείµενων βαθµίδων πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού

•

την εξειδίκευση των γενικών στόχων σε ειδικότερους, αναφορικά µε την κρισιµότητα των
ζητηµάτων υποβάθµισης του περιβάλλοντος και της ποότητας ζωής και τη δηµιουργία ενός
συνεκτικού πλαισίου στοχοθέτησης

•

την πρόταση πλαισίου µέτρων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων

•

την πρόταση µέτρων που αφορούν ζητήµατα σχεδιασµού και πρόληψης, τα οποία θα διαθέτουν
ένα βαθµό ευελιξίας προκειµένου να προσαρµόζονται στη µεταβολή των συνθηκών και
δεδοµένων

Παρουσιάζει τις χωρικές ρυθµίσεις σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου, οι οποίες, σύµφωνα µε τις
εξουσιοδοτήσεις του Ν-2508/97, περιλαµβάνουν:
i) τον καθορισµό βασικά 3 ειδών περιοχών:
A. Περιοχών Ειδικής Προστασίας οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν, καθώς και περιοχών
περιορισµού ή ελέγχου της δόµησης, συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών που καθορίστηκαν
ως ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και προτείνονται τα ειδικά µέτρα προστασίας και ανάδειξης
τους,
B. Περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (ήδη θεσµοθετηµένων ή προς πολεοδόµηση).
C. Ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκµηριώνονται σχετικές ανάγκες
ii) γενικές χρήσεις γης ή/και κανονιστικές ρυθµίσεις για τις παραπάνω ζώνες καθώς και για περιοχές που
βρίσκονται εκτός των ζωνών αυτών.
Βασικοί στόχοι των παραπάνω ρυθµίσεων θα είναι:
•

η οικολογική ανασυγκρότηση η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιµη χρήση των φυσικών
πόρων,

•

η ισόρροπη και αλληλοστηριζόµενη ανάπτυξη αστικού, περιαστικού σε συνάρτηση µε τα δεδοµένα
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της ευρύτερης περιοχής,
•

η επικαιροποίηση των χρήσεων γης και η περαιτέρω εξειδίκευση του περιεχοµένου τους, µε βάση
τις τάσεις εξέλιξης της πόλης και τις διαπιστωµένες λειτουργικές της ανάγκες, και γνώµονα τις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

•

η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας µε βάση και
τις ανάγκες καθηµερινής µετακίνησης, εργασίας, κατοικίας,

•

η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονοµιάς,

•

η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

•

η διατύπωση νέων κατευθύνσεων για την πολιτική γης και κατοικίας, µε έµφαση στα ζητήµατα
κάλυψης οικιστικών αναγκών, ποιότητας κατοικίας, αξασφάλισης αειφόρων κατασκευών,
εξασφάλισης αποθέµατος δηµόσιας γης, αξιοποίησης του υπάρχοντοςαποθέµατος κατοικίας και
ενδεχοµένως πολιτικών οργανωµένης δόµησης

Κεφ-Π.3
Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση και Ρύθµιση των Οικισµών καθώς και των λοιπών Πολεοδοµούµενων
Περιοχών: Περιέχει τις κατευθύνσεις και τα προγραµµατικά µεγέθη της πολεοδοµικής αναβάθµισης των
ήδη θεσµοθετηµένων οικιστικών υποδοχέων ή της πολεοδοµικής οργάνωσης των νέων προς πολεοδόµηση
περιοχών, µε τον γενικό στόχο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τους οικισµούς.
Ειδικότεροι στόχοι των προτεινόµενων ρυθµίσεων ή/και παρεµβάσεων (αναπλάσεων κλπ) θα πρέπει να
είναι:
•

η ορθολογική κατανοµή και συσχέτιση των χρήσεων γης σε πολεοδοµικό επίπεδο,

•

ο καθορισµός αποδεκτών ορίων ανάπτυξης,

•

η βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής,

•

η βελτίωση της λειτουργικότητας και της µορφής του οικιστικού ιστού και της φυσιογνωµίας των
οικισµών,

•

η βελτίωση των συνθηκών ζωής και κατοικίας στις πόλεις και οικισµούς,

•

η εξασφάλιση των όρων και υποδοµών για πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από
φυσικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, θεοµηνίες κλπ).

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και
της εικόνας της πόλης, την αναθεώρηση των γενικών χρήσεων γης και των αντιστοίχων όρων
δόµησης και ειδικότερα για:
•

την ανάδειξη των δηµόσιων χώρων, την προστασία των µνηµείων, των ιστορικών συνόλων,
τη σύνδεση των στοιχείων αυτών µέσα από ολοκληρωµένα σχέδια αναπλάσεων, καθώς και
τη διατύπωση µέτρων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των σχεδίων αναπλάσεων

•

την ενσωµάτωση των εκτός σχεδίου περιοχών στον πολεοδοµικό ιστό, εφόσον πληρούν τα
κριτήρια γι’ αυτό και την αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών ή περιοχών µε ειδικά
κοινωνικά ή οικονοµικά προβλήµατα

•

την άρση των τυχόν υφιστάµενων συγκρούσεων χρήσεων γης και την προστασία των
περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις

•

την εξασφάλιση των απαραίτητων, σύµφωνα µε τα νέα πληθυσµιακά και χωρικά δεδοµένα,
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

•

την προστασία σηµαντικών ανοικτών και πράσινων χώρων και τη διαµόρφωση και
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προστασία πράσινων διαδροµών
•

την εξασφάλιση των απαραίτητων κοινωνικών εξυπηρετήσεων (τοµείς υγεία, πρόνοιας,
εκπαίδευσης, πολιτισµού, αθλητισµού, αναψυχής)

•

την εξασφάλιση των

απαιτούµενων προϋποθέσεων για την υλοποίηση µεγάλων έργων

ανάπλασης
•

την επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών δεδοµένων και κατευθύνσεων στον τοµέα των
µεταφορών και της δηµόσιας συγκοινωνίας, µε έµφαση στα νέα µέσα, στη βελτίωση του
επιπέδου των υπαρχόντων, στις αειφόρες µεταφορές και στην εξασφάλιση των
απαιτούµενων χώρων στάθµευσης

•

τη διατύπωση συγκεκριµένων µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης πεζών και
δικύκλων, τον έλεγχο και την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιµότητας των πολιτών

•

τη διατύπωση πολιτικών για τα βασικά δίκτυα υποδοµών (ενέργεια, φυσικό αέριο,
τηλεπικοινωνίες, οπτικές ίνες, ύδρευση, αποχέτευση, απορρίµµατα κλπ)

Κεφ-Π.4
Πρόγραµµα ενεργοποίησης του ΓΠΣ: Περιέχει τις προτάσεις σχετικά µε:
•

την ίδρυση φορέα εφαρµογής του ΓΠΣ, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν-2508/97,

•

τις τυχόν απαιτούµενες ειδικότερες µελέτες,

•

τα αναγκαία έργα, παρεµβάσεις και εν γένει αναπλάσεις,

•

τις αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις.

Επίσης γίνεται αναφορά στους εµπλεκόµενους φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω έργων ή
παρεµβάσεων, και στη χρονική διαδοχή ή συσχέτιση των σχετικών ενεργειών (Χρονοδιαγράµµατα). Τέλος,
περιλαµβάνει Προϋπολογισµό των προτεινοµένων έργων και παρεµβάσεων, εκτίµηση των απαιτούµενων
απαλλοτριώσεων για τη διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων και οδών και για την απόκτηση της αναγκαίας γης
για κοινωφελείς υποδοµές, καθώς και δυνητικές πηγές χρηµατοδότησης.
Οι παραπάνω προτάσεις του µελετητή θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των ετήσιων και
µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων εφαρµογής του ΓΠΣ που προβλέπονται εφ' όσον συσταθούν τα
αντίστοιχα όργανα και φορείς εφαρµογής (Αρθ-6 Ν-2508/97).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Π.1. ∆οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών
Βασικές αρχές της τελικής πρότασης. Προγραµµατικά µεγέθη. Μοντέλο χωρικής οργάνωσης των
∆ήµων. Σχέσεις µε ευρύτερους άξονες ανάπτυξης. Ρόλοι οικισµών στο οικιστικό δίκτυο. Ανάδραση
προς τον χωροταξικό, αναπτυξιακό σχεδιασµό.
Π.2. Οργάνωση των Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος ∆ήµου
Γενικές αρχές. Οικιστική οργάνωση: τυχόν απαιτούµενες επεκτάσεις, νέοι οικιστικοί υποδοχείς (κύριας
και παραθεριστικής κατοικίας). Ζώνες κατάλληλες για ανάπτυξη µέσω του µηχανισµού των ΠΕΡΠΟ.
Ζώνες περιορισµού και ελέγχου της δόµησης.
Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). Ζώνες οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Βασικά δίκτυα υποδοµής της περιοχής µελέτης: µεταφορικό δίκτυο, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες,
ύδρευση, αποχέτευση, απορρίµµατα, κλπ. Κανονιστικές ρυθµίσεις στις επιµέρους ζώνες.
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Π.3. Γενική Πολεοδοµική οργάνωση και ρύθµιση των οικιστικών υποδοχέων
Ανά

οικιστικό

υποδοχέα

καθορίζονται:

Πρόταση

πολεοδοµικής

οργάνωσης,

αναβάθµισης

θεσµοθετηµένων οικιστικών υποδοχέων: Αναθεωρήσεις, Αναπλάσεις. Πρόταση πολεοδοµικής
οργάνωσης νέων προς πολεοδόµηση περιοχών. Γενικές Χρήσεις γης και όροι δόµησης. Ζώνες
κινήτρων και εν γένει πολεοδοµικών µηχανισµών. ∆ίκτυα αστικής υποδοµής: µεταφορές, κυκλοφορία,
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, αποχέτευση, απορρίµµατα κλπ. Ασφάλεια, προστασία οικισµών.
Σεισµοί. Προγραµµατικά µεγέθη, ανάγκες σε γη πολεοδοµικών λειτουργιών.
Π.4. Πρόγραµµα ενεργοποίησης του ΓΠΣ
Φορέας εφαρµογής του ΓΠΣ. Απαιτούµενα έργα, µελέτες, θεσµικές παρεµβάσεις, Αναπλάσεις.
Εµπλεκόµενοι φορείς, Χρονοδιαγράµµατα. Προϋπολογισµός.

2.2 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας
Η µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας θα εκπονηθεί βάσει των Νέων Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’
αριθµ 3769/12-9-2007 απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1902/Β/14-9-2007).
Με δεδοµένο το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µελέτης έχει ήδη πολεοδοµηθεί, η
ζητούµενη από τις προδιαγραφές και τη νοµοθετική «διερεύνηση της κατ’ αρχήν καταλληλότητας της
περιοχής για κάθε είδους ανάπτυξη που απαιτεί δόµηση» αφορά µονάχα τις ελάχιστες αδόµητες και
εκτός σχεδίου περιοχές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Ωστόσο καθώς τα ισχύοντα σήµερα ΓΠΣ των επί µέρους ∆ηµοτικών Ενοτήτων συντάχθηκαν µε βάση τις
προγενέστερες διατάξεις του Ν. 1337/83, σύµφωνα µε τις οποίες δεν ήταν απαιτούµενη η σύνταξη
µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας κρίνεται σκόπιµο µε την παρούσα Αναθεώρηση να συνταχθεί η
απαιτούµενη από το νέο θεσµικό πλαίσιο Προκαταρκτική µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το
σύνολο της έκτασης των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων που περιλαµβάνονται στην µελέτη, προκειµένου να
γίνει µια συγκεντρωτική καταγραφή των στοιχείων γεωλογίας, εδαφολογίας και υδρογεωλογίας της
περιοχής, να εντοπιστούν τυχόν φυσικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι από ανθρώπινε παρεµβάσεις και
δραστηριότητες, καθώς επίσης για να επισηµανθούν οι περιοχές εκείνες που χρειάζονται διατήρηση και
ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος τους ή που διαθέτουν γεωλογικούς πόρους προς αξιοποίηση και
προστασία.
2.2.1 Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Η προκαταρκτική µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας εκπονείται παράλληλα µε το Α΄ στάδιο της
χωροταξικής – πολεοδοµικής µελέτης του ΓΠΣ
Αντικείµενο της µελέτης είναι:
•

Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (µε την ακρίβεια της κλίµακας αναφοράς), τµηµάτων της υπό
εξέταση περιοχής στα οποία εµφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή
ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ’ αρχήν εκτίµηση του σχετικού βαθµού
επικινδυνότητας σε κάθε τµήµα.

•

Ο διαχωρισµός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθµού γεωλογικής
καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς µε δόµηση χρήσεις, ο εντοπισµός και
η οριοθέτηση τµηµάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθµό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος
και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τµήµατα αυτά θα είναι
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κατηγοριοποιηµένα µε κλίµακες διαβάθµισης των γεωλογικών παραµέτρων.
•

Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόµενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή µε την
δόµηση χρήση, περιοχές ως προς: την λήψη µέτρων πρόληψης ή µετρίασης των γεωλογικών
κινδύνων, τη διατήρηση, αναβάθµιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και
της γεωλογικής κληρονοµιάς, την προστασία των αξιοποιήσιµων γεωλογικών πόρων, την
εκτέλεση περαιτέρω ερευνών µε σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω.

Η γεωλογική µελέτη εκπονείται για όλη την έκταση των ∆ηµοτικών Ενοτήτων που περιλαµβάνονται. Οι
παρατηρήσεις είναι δυνατόν να αναφέρονται σε ευρύτερη ζώνη, ή έκταση της οποίας εξαρτάται από το αν
οι γεωλογικές συνθήκες της ζώνης αυτής επηρεάζουν άµεσα την προς µελέτη περιοχή.
Η προκαταρκτική µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιλαµβάνει:
• Τη συγκέντρωση των διαθέσιµων πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την περιοχή µελέτης
και την ευρύτερη περιοχή από κάθε είδους γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισµολογικές,
εδαφοτεχνικέ µελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από διάφορους ιδιωτικούς ή δηµόσιους
φορείς και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και
ερµηνεία αεροφωτογραφιών για τις περιοχές ενδιαφέροντος και την ευρύτερη περιοχή.
• Έρευνα πεδίου και γεωλογικές παρατηρήσεις για την επαλήθευση των διαθέσιµων από
προγενέστερες έρευνες στοιχείων
• Επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των δεδοµένων ανάλογα µε τη συµβολή τους στους
άµεσους στόχους της µελέτης και αναγωγή τους στην κλίµακα σχεδιασµού
• Συσχέτιση των συµπερασµάτων της γεωλογικής µελέτης µε τις απαιτήσεις της αναθεώρησης του
ΓΠΣ
• Προτάσεις για περαιτέρω έρευνες, µέτρα προστασίας και αντίστοιχα έργα, εφόσον κριθεί ότι
απαιτούνται
2.2.2 Β΄ ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Η µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας εκπονείται παράλληλα µε το Β΄στάδιο της χωροταξικής –
πολεοδοµικής µελέτης του ΓΠΣ
Στόχος της µελέτης είναι ο καθορισµός της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών οι οποίες από την
Α΄ Φάση της µελέτης του ΓΠΣ προτείνοντα:
• α) για οικιστικές περιοχές (οικισµοί και άλλοι οικιστικοί υποδοχείς και συγκεντρώσεις),
• β) ως συγκεντρώσεις παραγωγικές ή µεγάλες εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα,
• γ) για άλλες θεσµοθετηµένες χρήσεις ή ειδικές ρυθµίσεις
• δ) για γενικά δίκτυα υποδοµής (µεταφορική υποδοµή, ύδρευση, αποχέτευση κλπ), προκειµένου
να διασφαλιστεί το δοµηµένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόµενους
από ανθρώπινες επεµβάσεις και δραστηριότητες
Αντικείµενο της µελέτης είναι:
• ο εντοπισµός και διαχωρισµός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, των προς δόµηση περιοχών
ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόµηση.
• η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων µέτρων βελτίωσης των εδαφικών
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ή άλλων µέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις
περιοχές να καταστεί δυνατή η δόµηση καθώς επίσης και η κατ’ αρχήν εκτίµηση του κόστους
λήψης των τυχόν µέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίµακα του κάθε έργου (επισηµαίνεται
ιδιαίτερα η ανάγκη απορρύπανσης των περιοχών βυρσοδεψιών, στρατοπέδων, βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών που ενδεχοµένως θα προταθούν για νέες
χρήσεις γης)
• η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω µελετών και ερευνών που απαιτούνται για την
αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόµηση περιοχών στο βαθµό που τα
στοιχεία της παρούσης µελέτης δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισµό ακατάλληλων για
δόµηση περιοχών
• για τις άλλες µεγάλες εγκαταστάσεις και για τα µεγάλα τεχνικά έργα που προτείνονται από τη
µελέτη του ΓΠΣ θα γίνεται, στην κλίµακα της παρούσας µελέτης, εκτίµηση των επισφαλειών και
των αναµενόµενων προβληµάτων και θα δίνονται οι σχετικές προτάσεις
Η µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιλαµβάνει:
• τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την περιοχή µελέτης και την
ευρύτερη περιοχή από κάθε είδους γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισµολογικές, εδαφοτεχνικές
µελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από διάφορους ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς και
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η συγκέντρωση και
αξιολόγηση αεροφωτογραφιών για τις περιοχές ενδιαφέροντος και την ευρύτερη περιοχή κρίνεται
επίσης απαραίτητη.
• την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων ανάλογα µε τη συµβολή τους στους άµεσους στόχους
της µελέτης
• έρευνα πεδίου και γεωλογική χαρτογράφηση της προς µελέτη περιοχής
• επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των δεδοµένων και µε βάση αυτή, σύνταξη χάρτη
γεωλογικής καταλληλότητας

2.3

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Στρατηγική µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα εκπονηθεί µε βάση την υπ’ αριθµ. 107017/2006
απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006).
Η µελέτη έχει ως αντικείµενο τον εντοπισµό, την περιγραφή και την αξιολόγηση των ενδεχόµενων
σηµαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον ή εφαρµογή της Αναθεώρησης του Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών και τις εναλλακτικέ δυνατότητες.
Η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο φάσεις
2.3.1 Α΄ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Η Α’ Φάση περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδοµένων που αποτελούν
στοιχεία της εκπόνησης του ΓΠΣ αλλά ταυτόχρονα και τµήµατα της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ειδικότερα στην Α΄ Φάση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσονται τα
κεφάλαια εκείνα της µελέτης που αφορούν την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όλων των
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παραµέτρων του περιβάλλοντος εντός της περιοχής µελέτης, καθώς και καταγράφονται οι εναλλακτικές
δυνατότητες αντιµετώπισης των υφιστάµενων προβληµάτων, δηλαδή συντάσσονται τα κεφάλαια Γ, Ε και
ΣΤ της Σ.Μ.Π.Ε. που περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο.
Επίσης κατά την Α’ Φάση παρέχονται στους υπόλοιπους µελετητές του έργου όλες οι απαιτούµενες
πληροφορίες και τα στοιχεία για τη σύνταξη των αντίστοιχων κεφαλαίων της χωροταξικής – πολεοδοµικής
µελέτης και δίνονται κατευθύνσεις για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µελέτης
Αναθεώρησης του ΓΠΣ
2.3.2

Β΄ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η Β΄ Φάση περιλαµβάνει τις εργασίες εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, η οποία σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 107017/2006 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΕΥΠΕ (ΦΕΚ
1225/Β/5-9-2006) περιλαµβάνει τουλάχιστον:
Κεφ-Α: Μη Τεχνική Περίληψη του συνόλου της Μελέτης. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µια µη τεχνική
περίληψη του συνόλου της µελέτης.
Κεφ-Β: Γενικά Στοιχεία. ∆ίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασµού της Αναθεώρησης του ΓΠΣ του ∆ήµου
Νεάπολης – Συκεών καθώς και του µελετητή της ΣΜΠΕ.
Κεφ-Γ: Σκοπιµότητα και Στόχοι της Αναθεώρησης του ΓΠΣ. Αναλύονται η σκοπιµότητα και οι στόχοι της
Αναθεώρησης του ΓΠΣ του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών και επίσης συµπεριλαµβάνονται:
• α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν το έργο,
• β) ο τρόπος µε τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα ελήφθησαν υπόψη
κατά την προετοιµασία του,
• γ) η σχέση του µε τα άλλα σχετικά σχέδια και προγράµµατα
Κεφ-∆: Περιγραφή της Αναθεώρησης του ΓΠΣ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή της Αναθεώρησης
του ΓΠΣ του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών µε ιδιαίτερη αναφορά:
• α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του,
• β) στο περιεχόµενο του και
• γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχοµένως να προκύψουν από την εφαρµογή του.
Κεφ-Ε: Εναλλακτικές ∆υνατότητες. Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες,
συµπεριλαµβανοµένων
• α) της µηδενικής λύσης,
• β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν,
• γ) των περιβαλλοντικά τεκµηριωµένων λόγων επιλογής του προτεινόµενου σχεδίου ή
προγράµµατος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων
Κεφ-ΣΤ: Περιγραφή της Υφιστάµενης Κατάστασης του Περιβάλλοντος. Περιγράφεται η υφιστάµενη
κατάσταση του περιβάλλοντος και δίνονται πληροφορίες για:
• α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και η
βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν αναθεωρηθεί το ΓΠΣ,
• β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σηµαντικά
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εντός της περιοχής µελέτης,
• γ) τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα των περιοχών της παρ. β των ανωτέρω,
κυρίως εάν πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας, όπως εκείνες που
περιλαµβάνονται στο εθνικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura .
Σηµειώνεται ότι ως περιοχή µελέτης ορίζεται µια ευρύτερη περιοχή από εκείνη του γεωγραφικού πεδίου
εφαρµογής της µελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ, στην οποία αναµένονται σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την εφαρµογή του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε φορά από το µελετητή της ΣΜΠΕ, σε
συνεργασία µε τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου.
Κεφ-Ζ: Εκτίµηση, Αξιολόγηση & Αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον της Αναθεώρησης του
ΓΠΣ. Προσδιορίζονται, εκτιµώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, και ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ-, µεσο-,
µακροπρόθεσµες, µόνιµες, και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τοµείς όπως: η
βιοποικιλότητα, ο πληθυσµός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα , η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας,
οι κλιµατικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά
συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς, το τοπίο και οι σχέσεις µεταξύ
των ανωτέρω παραγόντων,
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Επίσης περιγράφοντα:
• α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την κατά το δυνατόν,
αντιµετώπιση οποιωνδήποτε σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, και
• β) το σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος
Κεφ-Η: Στοιχεία Κανονιστικής Πράξης. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία κανονιστικής πράξης
περιβαλλοντικής έγκρισης της Αναθεώρησης του ΓΠΣ και περιλαµβάνει:
• α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την κατά το δυνατόν,
αντιµετώπιση οποιωνδήποτε σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, και
• β) το προβλεπόµενο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος
Κεφ-Θ: ∆υσκολίες που ανέκυψαν κατά την Εκπόνηση της ΣΜΠΕ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µνεία των
τυχόν δυσκολιών των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώµατα ή έλλειψη τεχνογνωσίας ή έλλειψη
στοιχείων ή πληροφοριών) που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της µελέτης.
Κεφ-Ι: Βασικές µελέτες & Έρευνες. Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες
βασικές µελέτες και έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και
δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της Αναθεώρησης του ΓΠΣ του ∆ήµου Νεάπολης –
Συκεών.
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3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

3.1 Παραδοτέα Μελέτης Αναθεώρησης ΓΠΣ (Χωροταξική – Πολεοδοµική)
3.1.1 Στάδιο Α: ΑΝΑΛΥΣΗ
Α.1. Χωροταξικό πλαίσιο του ∆ήµου κλίµακα ελεύθερη, περιεχόµενο κατά την κρίση του µελετητή
Α.2. Πίνακες ή χάρτες κατά την κρίση του µελετητή
Α.3.1. Φυσικό Περιβάλλον ΟΤΑ. Κλίµακα 1:25.000 Επίπεδο αναφοράς: ΟΤΑ 97
Περιεχόµενο:
Στοιχεία φυσικού συστήµατος: Νερά (λίµνες, ποταµοί, έλη, κύριες πηγές, κλπ.) Ορεινά, πεδινά (Ζώνη πάνω
από 800 µ...) Οικοσυστήµατα και φυσικά τοπία Προστατευόµενα Λοιπά οικοσυστήµατα και φυσικά τοπία
Ρύπανση, κορεσµός Πηγές ρύπανσης
Περιοχές κορεσµού φυσικών πόρων. Έργα προστασίας περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ,
Βιολογικός καθαρισµός κλπ)
Α.3.2. Πολιτιστικό, Ιστορικό, Αρχιτεκτονικό απόθεµα ΟΤΑ. Κλίµακα: 1:25.000
Παραδοσιακοί οικισµοί, Ιστορικοί τόποι, µνηµεία. Χώροι και στοιχεία λαογραφικού ενδιαφέροντος. Αξιόλογα
αρχιτεκτονικά σύνολα. Στοιχεία βιοµηχανικής αρχαιολογίας, στοιχεία παραδοσιακών παραγωγικών
τεχνικών. Τοπία ιδιαίτερης αισθητικής, συµβολικής αξίας, τοπία για ανάδειξη φυσιογνωµίας των οικισµών,
τοπία για αναβάθµιση εικόνας οδικών αξόνων ή άλλων στοιχείων δοµηµένου περιβάλλοντος, κλπ.
Α.3.3. Χωροταξική διάρθρωση, Χρήσεις γης Κλίµακα 1:25.000. Επίπεδο αναφοράς: ΟΤΑ 97 Περιεχόµενο:
Οικισµοί και άλλοι οικιστικοί υποδοχείς και συγκεντρώσεις εγκεκριµένοι και υπό έγκριση (Α και Β κατοικία ή
µεικτές περιοχές). ∆άση. Γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας. Συγκεντρώσεις παραγωγικές ή µεγάλες
εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα. Τυχόν θεσµοθετηµένοι υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Εξόρυξη, µεταλλευτικές και λατοµικές ζώνες. Γενικά δίκτυα υποδοµής (µεταφορική υποδοµή, ύδρευση,
αποχέτευση κλπ) εξυπηρέτησης περισσότερο του ενός οικισµών. Άλλες θεσµοθετηµένες χρήσεις εκτός
των οικισµών και οικιστικών υποδοχέων ή ειδικές ρυθµίσεις (π.χ. ΖΟΕ). Νοµικό πλαίσιο δόµησης στον
εξωαστικό χώρο.
Α.3.4. Γεωλογική διερεύνηση, Ασφάλεια, Προστασία Κλίµακα: 1:25.000. Επίπεδο αναφοράς:περιοχή
µελέτης
Περιεχόµενο:
τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, τα σεισµολογικά χαρακτηριστικά, κατακλυζόµενες επιφάνειες,
κατολισθήσεις, αποτεφρωµένες περιοχές, κατ' αρχήν κατάλληλες περιοχές για δόµηση, κατ' αρχήν
ακατάλληλες για δόµηση περιοχές, περιοχές µε ειδικούς περιορισµούς.
Α.4. Πολεοδοµική οργάνωση και χρήσεις γης οικισµών Κλίµακα 1:5.000 ή 1:10.000
Επίπεδο αναφοράς: οικισµός ή πολεοδοµική/ οικιστική ενότητα
Περιεχόµενο:
Α.4.1. Αστική δοµή, χρήσεις γης
∆ιοικητική, κοινωνική οργάνωση (συνοικίες, γειτονιές κλπ). Λειτουργική δοµή (κέντρο, πολεοδοµικές
ενότητες κλπ). Χρήσεις γης
Α.4.2. Θεσµικό πλαίσιο δόµησης
Μικτές πυκνότητες και Σ∆. Θεσµικό πλαίσιο δόµησης
Α.4.3. Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος, πολιτιστική κληρονοµιά
Κατάσταση οικιστικού αποθέµατος (ανά ενότητα). Στοιχεία φυσιογνωµίας της πόλης. Στοιχεία ή
σύνολα πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονοµιάς. Αξιόλογα φυσικά στοιχεία του αστικού
περιβάλλοντος
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Α.4.4. Αστικές Υποδοµές
Γενικές αστικές υποδοµές: Μεταφορικό δίκτυο, κυκλοφορία Τηλεπικοινωνίες Ενέργεια. Υποδοµές
Κοινής Ωφελείας:Ύδρευση, Αποχέτευση, Απορρίµµατα, κλπ. Υποδοµές Ασφάλειας, προστασίας από
φυσικές καταστροφές (σεισµούς κλπ)
3.1.2 Στάδιο Β: ΠΡΟΤΑΣΗ
Π.1. ∆οµικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης του ∆ήµου. Κλίµακα: ελεύθερη. Επίπεδο αναφοράς: ΟΤΑ 97
Περιεχόµενο:
Οργάνωση οικιστικής ανάπτυξης. Υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων. Λειτουργικές σχέσεις
αστικού, µη αστικού χώρου. Κύρια δίκτυα εξυπηρέτησης. Κύριες ζώνες προστασίας. Κύριες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και µέτρα. ∆ιασυνδέσεις µε ανώτερα επίπεδα οργάνωσης, σχέσεις µε τον
έξω χώρο. Εξειδίκευση ρόλου οικισµών ΟΤΑ
Π.2. ΓΠΣ-Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος ΟΤΑ. Κλίµακα 1:25.000. Επίπεδο αναφοράς:
ΟΤΑ 97
Περιεχόµενο:
ΠΕΠ (Περιοχές Ειδικής Προστασίας). Περιοχές ελέγχου και περιορισµού δόµησης. Προς
πολεοδόµηση περιοχές ως επεκτάσεις ή ως νέοι οικιστικοί υποδοχείς για Α' κατοικία ή µεικτές
περιοχές. Προς πολεοδόµηση περιοχές για Β' κατοικία. Περιοχές κατάλληλες για εφαρµογή του
µηχανισµού των ΠΕΡΠΟ. ∆ίκτυα τεχνικής υποδοµής
Π.3.

ΓΠΣ - Πολεοδοµική Οργάνωση

Κλίµακα 1:5.000 ή 1:10.00 Επίπεδο αναφοράς: Οικισµός ή πολεοδοµούµενες περιοχές
Περιεχόµενο:
Π.3.1.: Πολεοδοµική οργάνωση Πολεοδοµική οργάνωση, αναβάθµιση των ήδη πολεοδοµηµένων
περιοχών, σύνδεση µε νέες προς πολεοδόµηση περιοχές (λειτουργία, ενότητες). Μικτές πυκνότητες
και µικτός Σ∆ κατά πολεοδοµική ενότητα. Λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης. Προτεινόµενες περιοχές
για αναθεώρηση. Πολεοδοµική οργάνωση νέων περιοχών (λειτουργία, ενότητες). Γενικές χρήσεις γης
Ζώνες προστασίας, Ειδικοί Όροι ∆όµησης
Π.3.2.: Ζώνες κινήτρων, µηχανισµών, παρεµβάσεων
Προτεινόµενες περιοχές Ανάπλασης, Ζώνες κινήτρων, Ζώνες πολεοδοµικών µηχανισµών
Π.3.3.: Γενικές Αστικές υποδοµές
Υποδοµές ποιότητας ζωής, Υποδοµές ασφάλειας, προστασίας

3.2 Παραδοτέα Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας
3.2.1 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
•

Τεχνικογεωλογική Έκθεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος 1 της υπ’ αριθµ.
37691/12-9-2007 απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1902/Β/14-9-2007)

•

Γεωλογικός Χάρτης Προσαρµογής & Πληροφόρησης σε κλ. 1:25.000

•

Χάρτης Κατ’ Αρχήν / Σχετικής Γεωλογικής Καταλληλότητας σε κλ. 1:25.000

•

Λοιπά απαιτούµενα σχέδια και φωτογραφίες

3.2.2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
•

Τεχνική Έκθεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος 2 της υπ. αρ. 37691/12-92007 απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε(ΦΕΚ 1902/Β/14-9-2007)
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•

Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών & Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων σε κλ. 1:5.000

•

Γεωλογικός Χάρτης Πληροφόρησης σε κλ. 1:5.000

•

Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας σε κλ. 1:5.000

•

Λοιπά απαιτούµενα σχέδια και φωτογραφίες

Όλα τα περιεχόµενα της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας θα παραδοθούν σε πέντε (5) σειρές
αντιτύπων και σε ηλεκτρονική µορφή.

Παραδοτέα Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3.3

3.3.1 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Α’ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
•

Τεύχος Ανάλυσης

•

Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίµακας, κατά την κρίση του µελετητή

3.3.2 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
•

Τεύχος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

•

Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίµακας, κατά την κρίση του µελετητή

Το σύνολο της µελέτης και των χαρτών – σχεδίων παραδίδονται και σε ηλεκτρονική µορφή.
Όλα τα περιεχόµενα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα παραδοθούν σε πέντε
(5) σειρές αντιτύπων και σε ηλεκτρονική µορφή.
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ΣΧΕ∆ΙΑ & ΤΕΥΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν επιπρόσθετα τα εξής:
•

Τεύχος Συνοπτικής Παρουσίασης της Μελέτης (ο αριθµός σελίδων κατά την κρίση του µελετητή)

•

Τεύχος Α3 µε όλες τις πινακίδες / σχέδια της µελέτης σε σµίκρυνση, µε κατάλληλη επεξεργασία
ώστε να διασφαλίζεται η ευκρίνεια των χρησιµοποιούµενων ράστερ / διαγραµµίσεων /
συµβολισµών

•

Πινακίδες παρουσίασης της µελέτης σε µέγεθος Α0, εφόσον απαιτηθεί δηµόσια παρουσίαση της
µελέτης µετά τη δηµοσίευση της Αναθεώρησης σε ΦΕΚ.
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ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το ΓΠΣ θα εκπονηθεί σε υπόβαθρα που θα παραδοθούν από την αναθέτουσα αρχή στο µελετητή. Ο
µελετητής θα παραλάβει το ψηφιακό υπόβαθρο µε την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση µη
ύπαρξης ψηφιακών υποβάθρων στη µελέτη θα χρησιµοποιηθούν ψηφιοποιηµένες εικόνες χαρτογραφικού
υλικού προέλευσης ΓΥΣ ή ΟΚΧΕ ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, σε κλίµακα που απαιτείται κατά
περίπτωση, που θα παραδοθούν στο µελετητή ύστερα από ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Ως
προβολικό σύστηµα θα χρησιµοποιηθεί το ΕΓΣΑ 87. Σε κάθε περίπτωση τα παραδοτέα στοιχεία
που καθορίζονται στις προδιαγραφές χαρτών θα παραδοθούν ως δοµηµένη διανυσµατική
πληροφορία, σε περιβάλλον G.I.S.
Η δοµή των σχεδίων (είδος και ονοµασία των επιπέδων / layers, πάχη και είδη γραµµών κλπ) θα καθοριστεί
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κατόπιν συνεννόησης µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου προ της έναρξης του σχεδιασµού.
Όλα τα σχέδια και τα τεύχη της µελέτης θα φέρουν στο κάτω δεξιό µέρος ή στο εξώφυλλο πινακάκι, µε
διαστάσεις κατά την κρίση των µελετητών αλλά όχι µεγαλύτερο της διάστασης Α4, όπου θα αναγράφεται ο
τίτλος του έργου, η αναθέτουσα αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, η σύνθεση της οµάδας
µελέτης, το περιεχόµενο του σχεδίου ή του τεύχους, η κλίµακα σχεδίασης, ο χρόνος εκπόνησης της µελέτης
και η ηµεροµηνία έκδοσης ή τροποποίησης του σχεδίου.

ΣΥΚΙΕΣ 19 Μαρτίου 2012
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΑΧΠΑΤΖΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ∆Η ΜΥΡΣΙΝΗ

ΓΙΟΛΤΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

µε Γ’ βαθµό

µε Β’ βαθµό

µε Β’ βαθµό

Με την αριθµό ……..απόφαση του ∆.Σ., όπως αυτή εγκρίθηκε µε την αρ. πρ. ………………… απόφαση
έγκρισης της Γεν. ∆/σης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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