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Από	το	πρακτικό	της	αριθμ.	07/2018
Τακτικής	Συνεδριάσεως	της	Επιτροπής	Ποιότητας	Ζωής	του	Δήμου	Θέρμης

Αριθμ.	Απόφασης.	22/2018

Π	Ε	Ρ	Ι	Λ	Η	Ψ	Η

Έγκριση 	 Πολεοδομικής 	 μελέτης 	 της 	 έκτασης 	 Αστικού 	 Οικοδομικού

Συνεταιρισμού	“ΜΥΓΔΩΝΙΑ”	ΣΥΝ.	Π.Ε.	στο	Πλαγιάρι	Δ.	Ε.	Μίκρας	Δήμου	Θέρμης.

Στη	Θε�ρμη	και	στο	Δημοτικο� 		Κατα� στημα	Θε�ρμης,	ση� μερα	την	30η	Μαϊου		2018		ημε�ρα	της	εβδομα� δας

Τετα� ρτη	και	ω� ρα	13:00	συνη� λθε	σε	τακτικη� 	συνεδρι�αση	 	η	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας	Ζωη� ς 	του	Δη� μου

Θε�ρμης	μετα� 	απο� 	την	αριθμ.	18353/25-05-2018		ε�γγραφη	προ�σκληση	του	Προε�δρου	της	Επιτροπη� ς

που	επιδο� θηκε	σε	καθε�να	Συ� μβουλο, 	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις 	της	παρ. 	5	του	α� ρθρου	75	του	Ν.

3852/2010 	 (Φ.Ε.Κ. 	 87/τευ� χος 	 Α’/2010) 	 περι� 	 «Νε�α 	 Αρχιτεκτονικη� 	 της 	 Αυτοδιοι�κησης 	 και 	 της

Αποκεντρωμε�νης	Διοι�κησης	Προ�γραμμα	Καλλικρα� της»	και	αφου� 	διαπιστω� θηκε	ο� τι	υπα� ρχει	η	νο� μιμη

απαρτι�α,	γιατι�	σε	συ� νολο	9	μελω� ν	βρε�θηκαν	παρο� ντα		6	με�λη,	η� τοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Σαμαρα� ς	Σωκρα� της,	προ� εδρος 1.	Γκιζα� ρης	Στε�ργιος

2.	Ζελιλι�δης	Δαμιανο� ς 2.	Μι�χου	–	Κουγια� μη	Σουλτα� να

3.	Κουγιουμτζι�δης	Σταυ� ρος 3.Ιωσηφι�δης	Ιωα� ννης

4.	Σαραφιανο� ς	Χρη� στος

5.	Σφονδυ� λας	Δημη� τριος

6.	Πονερι�δης	Παναγιω� της

Στη	συνεδρι�αση	παρε�στη	και	η	υπα� λληλος	του	Δη� μου,	Καλαφα� τη	Μαρι�α,	για	την	τη� ρηση	των	

πρακτικω� ν.	

Το	1ο	Θε�μα	συζητη� θηκε	τελευται�ο.

Ο	Προ� εδρος	κη� ρυξε	την	ε�ναρξη	της	συνεδρι�ασης	της	Επιτροπη� ς	Ποιο� τητας	Ζωη� ς	και	εισηγου� μενος		το

1ο	 	της	ημερη� σιας	 	δια� ταξης	θε�μα,	ε�θεσε	υπο�ψη	των	μελω� ν	της	Επιτροπη� ς	την	απο� 	13122/9-5-2018

σχετικη� 	ειση� γηση	της	Δ/νσης	Πολεοδομι�ας	του		Δη� μου	Θε�ρμης		στην	οποι�α	αναφε�ρονται	τα	εξη� ς:

Με	την	υπ΄	αρ.	πρωτ.	1503/04.04.2014	ειση� γηση	της	Δ/νσης	Πολεοδομι�ας	υποβλη� θηκε		μελε�τη

–	προ� ταση	ιδιωτικη� ς	Πολεοδο� μησης	προς	το	Δημοτικο� 	Συμβου� λιο	Θε�ρμης	και	λη�φθηκε	η	με	αριθμο� 	

312/2014	Απο�φαση	Δημοτικου� 	Συμβουλι�ου	-	[3]	σχετικο� 	-	με	την	οποι�α	ζητη� θηκαν	διευκρινη� σεις	

σχετικα� 	με	α.	τη	μη	προ� βλεψη	χω� ρων	εκπαι�δευσης,	β.	τον	αυξημε�νο	συντελεστη� 	δο� μησης	και	γ.	τη	

δυνατο� τητα	υδροδο� τησης	του	οικισμου� .	

Εν	συνεχει�α,	με	το	[2]	σχετικο� 	δο� θηκαν	απαντη� σεις	στα	ζητη� ματα	που	θι�χτηκαν	στη	

συνεδρι�αση	του	Δημοτικου� 	Συμβουλι�ου	της	16ης–09-2014	και	συγκεκριμε�να	ο� τι	(α)	σχολικε�ς	μονα� δες

δεν	κρι�νονται	βιω� σιμες	σε	βα� θος	20ετι�ας,	λαμβα� νοντας	υπο�ψη	τον	πληθυσμο� 	του	οικισμου� ,	ωστο�σο	

υπα� ρχει	δυνατο� τητα	αν	προκυ�ψει	ανα� γκη	να	καλυφθει�	με	αλλαγη� 	του	προβλεπο� μενου	χω� ρου	

πολλαπλω� ν	χρη�σεων,	(β)	ο	συντελεστη� ς	δο� μησης	στην	περιοχη� 	-	συ� μφωνα	με	το	εγκεκριμε�νο	Γ.Π.Σ.		

με	το	οποι�ο	η	περιοχη� 	ε�χει	χαρακτηριστει�	ως	ΠΕΡΠΟ	-	ει�ναι	0,2,	επειδη� 	ο� μως	το	50%	της	ιδιοκτησι�ας	



του	συνεταιρισμου� 	θα	δομηθει�	και	το	υπο� λοιπο	50%	θα	παραχωρηθει�	στο	Δη� μο	ως	Κοινο�χρηστος	και	

Κοινωφελη� ς	χω� ρος,	προκειμε�νου	να	μην	μειωθου� ν	τα	οικοδομη�σιμα	με�τρα,	διπλασια� στηκε	ο	

συντελεστη� ς	δο� μησης	σε	0,40	και	(γ)	οι	μελε�τες	εσωτερικω� ν	δικτυ�ων	του	οικισμου� ,	

συμπεριλαμβανομε�νης	και	της	υ� δρευσης,	ε�χουν	εγκριθει�	απο� 	το	ΥΠΕΚΑ	και	το	σχετικο� 	κο� στος	θα	

καλυφθει�	απο� 	το	συνεταιρισμο� .

Σημειω� νεται 	 ο� τι 	 στην 	 υποβληθει�σα 	 μελε�τη 	 αναφε�ρεται 	 ο� τι 	 η 	 ιδιοκτησι�α 	 του 	 Αστικου�

Συνεταιρισμου� , 	αγροτεμα� χια	326	(τμη� μα),	327	&	328	της	οριστικη� ς	διανομη� ς	1931,	βρι�σκεται	στη

θε�ση	Λειβαδα� κι 	η� 	Λειβαδι�κι, 	γεγονο� ς	που	ει�ναι	ανακριβε�ς 	καθω� ς 	η	περιοχη� 	Λειβαδα� κι 	η� 	Λειβαδι�κι

βρι�σκεται	Βορειο� τερα	των	αγροτεμαχι�ων	326,	327	&	328	του	αγροκτη� ματος	Πλαγιαρι�ου.

Σύμφωνα	με	τη	μελέτη	που	υποβλήθηκε	στην	Υπηρεσία	μας:

Α.	ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο	Αστικός	Οικοδομικός	Συνεταιρισμός	«ΜΥΓΔΩΝΙΑ»	(ΣΥΝ.Π.Ε.)	ιδρύθηκε	κατ’	εφαρμογή	των	

διατάξεων	του	Π.Δ.	93/87	βάσει	του	από	5-3-1993	καταστατικού	από	53	μέλη	με	έδρα	την	Θεσσαλονίκη,	

Ευρυβίας	2,	54250	Χαριλάου	και	σήμερα	νέα	διεύθυνση	Κ.	Καραμανλή	137,	Τ.	Κ.	542	49	Θεσσαλονίκη,	με	

σκοπό	την	εξασφάλιση	κύριας	κατοικίας	στα	μέλη	του	με	την	επιλογή	της	διανομής	αυτοτελών	

οικοπέδων.	Το	καταστατικό	εγκρίθηκε	με	την	υπ’	αριθμό	84262/584/02.07.1999	Απόφαση	του	

Υπουργού	ΠΕΧΩΔΕ	(ΦΕΚ	1727Β/1999)	και	τροποποιήθηκε	ως	προς	την	διάρκειά	του,	που	έγινε	αόριστη,

με	την	υπ’	αριθμό	8030/140/25.02.2010	Απόφαση	του	Υφυπουργού	ΥΠΕΚΑ		(ΦΕΚ	376/2010)	και	

εναρμονίστηκε	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Ν.1667/86	(ΦΕΚ	196Α/86)	όπως	ορίστηκε	στο	άρθρο	39	

του	Ν.	4030/11	και	άρθρο	31	του	Ν.	4067/12	με	αριθμό	πράξης	11/19.11.2013	του	Ειρηνοδικείου	

Θεσσαλονίκης.

Η	ιδιοκτησία	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	καταλαμβάνει	έκταση	52.889	m2	του	αγροκτήματος

Πλαγιαρίου	της	Δημοτικής	Κοινότητας	Πλαγιαρίου,	Δημοτικής	Ενότητας	Μίκρας	του	Δήμου	Θέρμης.	

(Γνωμοδότηση	περί	ελέγχου	τίτλων	αρ.	πρωτ.	4963/11.02.20011	της	Δ/νσης	Νομοθετικού	Έργου	

ΥΠΕΚΑ).	

Η	έκταση	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού,	που	είναι	ενιαία	και	αποτελείται	από	τα	όμορα	

αγροτεμάχια	326	(τμήμα),	327	&	328	οριστικής	διανομής	1931	του	Υπ.	Γεωργίας	της	Δ.Κ.	Πλαγιαρίου,	

εμπίπτει	εντός	των	ορίων	της	Πολεοδομικής	ενότητας	Π.Ε.14	του	εγκεκριμένου	Γενικού	Πολεοδομικού	

Σχεδίου	(ΓΠΣ)	των	οικισμών	Πλαγιαρίου,	Τριλόφου,	Καρδίας	και	Κάτω	Σχολαρίου	του	πρώην	Δήμου	

Μίκρας	(Απόφαση	ΥΠΕΧΩΔΕ	24517/18.06.2003,	ΦΕΚ	137Δ/2004),	που	με	μεταγενέστερη	τροποποίηση	

καθορίσθηκε	ως	περιοχή	Ειδικά	Ρυθμιζόμενης	Πολεοδόμησης	–	Π.Ε.Ρ.ΠΟ	(Απόφαση	ΥΠΕΚΑ	

7418/17.02.2009,	ΦΕΚ	100ΑΑΠ/2009).

Με	την	από	10/6/2011	σύμβαση,	που	έγινε	μεταξύ	του	Αστικού	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	

«ΜΥΓΔΩΝΙΑ»	ΣΥΝ.Π.Ε.	και	της	ομάδας	μελέτης,	που	εκπροσωπείται	από	την	Γεωργία	Γιαννετάκη	

αρχιτέκτονα	μηχανικό,	κάτοχο	πτυχίου	Γ’	τάξης	στην	κατηγορία	(02)	πολεοδομικών	μελετών,	έχει	

ανατεθεί:	«Η	Οργάνωση	φακέλου	για	την	κατάθεση	Μελέτης	Πολεοδόμησης	έκτασης	52,932	στρ.	του	

Οικοδομικού	Συνεταιρισμού		στη	θέση	Λιβαδίκι	–	Οσία	Ξένη	της	Δημοτικής	Κοινότητας	Πλαγιαρίου	του	

Δήμου	Θέρμης	Θεσσαλονίκης	στη	Δ/νση	Πολεοδομικού	Σχεδιασμού	του	ΥΠΕΚΑ».

Για	την	έκταση	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	εκδόθηκαν	η	υπ’	αρ.	πρωτ.	14990/01.04.2011	

Βεβαίωση	της	Δ/νσης	Πολεοδομικού	Σχεδιασμού	του	ΥΠΕΚΑ,		βάσει	της	παρ.	6	του	άρθρου	24	του	

Ν.2508/97	–	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει	σήμερα	-		για	την	πολεοδόμηση	έκτασης	51.333	m2	και	η	

υπ’	αρ.	πρωτ.	οικ.	172163/02.12.2013	Απόφαση	Έγκρισης	Περιβαλλοντικών	Όρων	(ΑΕΠΟ)	για	την	



οικιστική	αξιοποίηση	-	πολεοδόμηση	έκτασης	51,3	στρεμμάτων	ιδιοκτησίας	του	Αστικού	Οικοδομικού	

Συνεταιρισμού	‘’ΜΥΓΔΩΝΙΑ’’	ΣYN.	Π.Ε.	στη	θέση	Λιβαδίκι	Δ.Κ.	Πλαγιαρίου,	Δ.Ε.	Μίκρας,	Δήμου	Θέρμης	

της	Π.Ε.	Θεσσαλονίκης.	

Η	πολεοδόμηση	της	περιοχής	διέπεται	από	τις	διατάξεις	του	άρθρου	24	του	Ν.2508/97	–	όπως	

τροποποιήθηκε	και	ισχύει	σήμερα	-		περί	Περιοχών	Ειδικά	Ρυθμιζόμενης	Πολεοδόμησης	(Π.Ε.Ρ.ΠΟ).	

Η	παρούσα	πολεοδομική	μελέτη	συντάσσεται	βάσει	των	προδιαγραφών	που	εγκρίθηκαν	με	την	

Απόφαση	Υπουργού	ΠΕ.	ΧΩ.	Δ.	Ε.	5731/1146/00	(ΦΕΚ	329Β	της	15/03/2000),	λαμβάνοντας	υπόψη	τα	

οριζόμενα	στην	Απόφαση	Υπουργού	ΠΕ.	ΧΩ.	Δ.	Ε.	53586/6312/88	(ΦΕΚ	534/Β/88)	περί	έγκρισης	

προδιαγραφών	πολεοδόμησης	εκτάσεων	που	ανήκουν	σε	Οικοδομικούς	Συνεταιρισμούς	και	

Οικοδομικούς	Οργανισμούς.

Στα	πλαίσια	της	Α΄	φάσης	συγκεντρώθηκαν	για	την	ευρύτερη	περιοχή,	στοιχεία	που	αφορούν	

στις	χρήσεις	γης,	στα	κοινωνικοοικονομικά	δεδομένα,	στις	θεσμοθετημένες	ρυθμίσεις,	καθώς	και	στην	

σχέση	της	έκτασης	του	Οικ.	Συνεταιρισμού	με	τον	περιβάλλοντα	χώρο	και	συντάχθηκαν	χάρτες	με	

υπόβαθρα	δορυφορικών	εικόνων	και	φωτογραμμετρικών	διαγραμμάτων	της	ΓΥΣ.	

Για	την	εκπόνηση	της	Β΄	φάσης	της	Πολεοδομικής	μελέτης	(Πρόταση)	χρησιμοποιήθηκε	

κτηματογραφική	αποτύπωση	που	συντάχθηκε	για	την	έκταση	της	περιοχής	μελέτης	στο	Γεωγραφικό	

σύστημα	αναφοράς	ΕΓΣΑ	'87	και	λήφθηκαν	υπόψη	τα	συμπεράσματα	της	Α΄	φάσης	καθώς	και	η	

διαβούλευση	που	πραγματοποιήθηκε	μεταξύ	των	μελών	του	Οικ.	Συνεταιρισμού	επί	των	εναλλακτικών	

προτάσεων.	(Απόφαση	Συνέλευσης	της	23/6/2011).	

Ο	στόχος	της	μελέτης	είναι	με	την	προτεινόμενη	πολεοδομική	οργάνωση	να	αξιοποιηθούν	τα	

συγκριτικά	πλεονεκτήματα	της	περιοχής	μελέτης	για	την	κάλυψη	των	οικιστικών	αναγκών	των	μελών	

του	Οικ.	Συνεταιρισμού,	σύμφωνα	με	τα	εγκεκριμένα	πρότυπα	και	παράλληλα	να	εξασφαλισθεί	η	

λειτουργική	ένταξή	της	στην	ευρύτερη	εντός	ΓΠΣ	και	εκτός	σχεδίου	ζώνη	της	Δ.Ε.	Μίκρας.

Για	την	σύνταξη	της	παρούσας	έκδοσης	της	μελέτης	λήφθηκαν	υπόψη	οι	οδηγίες	του	Τμήματος	

Β’	της	Δ/νσης	Πολεοδομικού	Σχεδιασμού	του	ΥΠΕΚΑ,	που	διατυπώθηκαν	με	το	υπ’αριθμό	

33344/02.11.2011	έγγραφο	του.	

Β.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β1.	Περιγραφή	Γενικότερης	Περιοχής:	

Η	περιοχή	μελέτης	ανήκει	διοικητικά	στον	οικισμό	Πλαγιαρίου	της	Δ.Ε.	Μίκρας	του	Δήμου	

Θέρμης	της	Περιφερειακής	Ενότητας	Θεσσαλονίκης.	

Η	περιβάλλουσα	τη	έκταση	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	περιοχή,	σύμφωνα	με	τον	

«Καθορισμό	Χρήσεων	Γης	και	όρων	και	περιορισμών	δόμησης	στην	εκτός	σχεδίου	και	εκτός	ορίων	

οικισμών	προ	του	1923	περιοχή	του	Δήμου	Μίκρας	στην	ευρύτερη	περιοχή	Θεσσαλονίκης»,	όπως	

εγκρίθηκε	με	το	από	26.11.2007	Προεδρικό	Διάταγμα	(Ζ.Ο.Ε.),	ΦΕΚ	537Α.Α.Π./13.12.2007,	είναι	

χαρακτηρισμένη	ως	«περιοχή	ανάπτυξης	δραστηριοτήτων	πρωτογενούς	τομέα»,	στην	οποία	

επιτρεπόμενες	χρήσεις	είναι:

1. Εγκαταστάσεις	γεωργικών	–	δασικών	-	κτηνοτροφικών	και	λοιπών	αγροτικών	εκμεταλλεύσεων.

2. Κοινωφελείς	υποδομές	με	εγκαταστάσεις	διαδημοτικού	συμφέροντος	(νεκροταφεία,	κοινωφελή	

δίκτυα,	εγκαταστάσεις	μαζικής	μεταφοράς).



3. Κατοικία	μέγιστης	δομήσιμης	επιφάνειας	200	τ.μ.,	στην	οποία	περιλαμβάνονται	και	οι	γεωργικές	

αποθήκες	μαζί	με	κάθε	άλλη	υποστηρικτική	εγκατάσταση	για	τη	στέγαση	των	δραστηριοτήτων	του	

πρωτογενούς	τομέα.

4. Γήπεδα	γκολφ	-	ιππικοί	όμιλοι	-	γήπεδο	τοξοβολίας.

Οι	θεσμοθετημένες	ρυθμίσεις	της	ευρύτερης	περιοχής	αλλά	και	γενικότερα	ρυθμίσεις	σε	επίπεδο	

Περιφέρειας	και	χώρας,	που	πιθανόν	επηρεάζουν	την	οικιστική	ανάπτυξη	στην	περιοχή	μελέτης,	είναι	οι

εξής:	

1. Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο	των	οικισμών	Πλαγιαρίου,	Τριλόφου,	Καρδίας	και	κάτω	Σχολαρίου	του	

Καποδιστριακού	Δήμου	Μίκρας	(Ν.	Θεσσαλονίκης)	(ΦΕΚ	137Δ/2004	και	ΦΕΚ	100ΑΑΠ/2009),	με	την	

οποία	η	περιοχή	μελέτης	χαρακτηρίζεται	εντός	ορίου	ΓΠΣ	και	ως	περιοχή	ΠΕΡΠΟ.

2. ΠΔ	26-11-07	(ΦΕΚ	537ΑΑΠ/13.12.2007)	καθορισμός	χρήσεων	γης	και	όρων	και	περιορισμών	δόμησης	

στην	εκτός	σχεδίου	και	εκτός	ορίων	οικισμών	προ	του	1923	περιοχή	του	Δήμου	Μίκρας	στην	ευρύτερη	

περιοχή	Θεσσαλονίκης	(περιοχή	εντός	της	ΖΟΕ	Θεσσαλονίκης,	Δ.	Δ.	Καρδίας,	Πλαγιαρίου,	Τριλόφου	και	

Κάτω	Σχολαρίου),	με	την	οποία	η	περιβάλλουσα	την	έκταση	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	περιοχή	

χαρακτηρίζεται	ως	«περιοχή	ανάπτυξης	πρωτογενούς	τομέα»

3. Προστασία	Περιβάλλοντος	(Δίκτυα	Natura	2000,	Συνθήκη		Ramsar	κ.λ.π.)	Στην	ευρύτερη	περιοχή	του	

Δήμου	Θέρμης	δεν	παρατηρείται	κάποια	αξιόλογη	περιβαλλοντικά	περιοχή,	με	αποτέλεσμα	να	μην	

υπάρχουν	θεσμοθετημένες	ρυθμίσεις	περιβαλλοντικής	προστασίας.

4. Περιφερειακό	πλαίσιο	Χωροταξικού	Σχεδιασμού	και	Αειφόρου	Ανάπτυξης	Περιφέρειας	Κεντρικής	

Μακεδονίας	(ΦΕΚ	218Β/06.02.2004).	Η	οικιστική	ανάπτυξη	της	περιοχής	μελέτης	είναι	απόλυτα	

συμβατή	με	τις	κατευθύνσεις	του	ως	άνω	χωροταξικού	πλαισίου.	

5. Ειδικό	πλαίσιο	Χωροταξικού	Σχεδιασμού	και	Αειφόρου	Ανάπτυξης	για	τον	Τουρισμό	(ΦΕΚ	

1138/Β/2009).	Σύμφωνα	με	την	κατηγοριοποίηση	του	χώρου	που	θεσμοθετήθηκε	με	το	Ειδικό	Πλαίσιο	

Χωροταξικού	Σχεδιασμού	και	Αειφόρου	Ανάπτυξης	για	τον	Τουρισμό,	η	έκταση	της	περιοχής	μελέτης	δεν

εντάσσεται	σε	κάποια	κατηγορία	Τουριστικής	περιοχής.

6. Ειδικό	πλαίσιο	Χωροταξικού	Σχεδιασμού	και	Αειφόρου	Ανάπτυξης	για	την	Βιομηχανία	(ΚΥΑ	

11508/18.02.2009).	Η	περιοχή	του	Δήμου	Θέρμης	δεν	ανήκει	στις	ενδονομαρχιακές	ζώνες	

προτεραιότητας	για	τη	βιομηχανία.

7. Ειδικό	πλαίσιο	Χωροταξικού	Σχεδιασμού	και	Αειφόρου	Ανάπτυξης	για	τις	ΑΠΕ	(ΦΕΚ	2464Β/03.12.2008).

Η	περιοχή	μελέτης	δεν	βρίσκεται	σε	περιοχή	Αιολικής	προτεραιότητας	και	αποκλείεται	από	τις	περιοχές	

χωροθέτησης	αιολικών	εγκαταστάσεων,	καθώς	βρίσκεται	εντός	των	ατύπως	διαμορφωμένων,	στο	

πλαίσιο	της	εκτός	σχεδίου	δόμησης,	τουριστικών	και	οικιστικών	περιοχών

Το	Οδικό	δίκτυο	διασχίζεται	από	το	εθνικό	οδικό	δίκτυο,	που	συνδέει	το	Πολεοδομικό	

Συγκρότημα	Θεσσαλονίκης	με	το	Νομό	Χαλκιδικής,	το	αεροδρόμιο	Μακεδονία	και	το	Δήμο	Θερμαϊκού.	Η	

περιοχή	μελέτης	συνδέεται	με	την	πόλη	της	Θεσσαλονίκης	μέσω	της	Εθνικής	οδού	Ε.Ο.67	(Θεσσαλονίκη	-

Αεροδρόμιο),	στην	συνέχεια	με	την	Επαρχιακή	οδό	με	αριθμό	27	(Γεωργική	Σχολή	Θεσ/νίκης	–	Περαία	–	

Επιβάτες	–	Αγία	Τριάδα	–	Νέα	Μηχανιώνα)	και	τέλος	μέσω	δικτύου	αγροτικών	οδών.	

Β2.	Περιγραφή	Περιοχής	Μελέτης:		

Η	περιοχή	μελέτης	καταλαμβάνει	πεδινή	περιοχή	έκτασης	52.889m2	 (52.932m2	 βάσει	Εθνικού

Κτηματολογίου) 	 που 	ορίζεται 	 ανατολικά 	 από 	 ρέμα, 	 δυτικά 	 με 	 αγροτική 	 οδό 	 ενώ 	βόρεια 	 και 	 νότια

συνορεύει	με	αγροτικές	εκτάσεις.	Περιλαμβάνει	τα	αγροτεμάχια	327,	328	&	326	(τμήμα)	της	οριστικής



διανομής 	του 	αγροκτήματος 	Πλαγιαρίου 	και 	παρουσιάζει 	ήπια 	κλίση 	(8,5%)	προς 	βορειοανατολικά.

Βρίσκεται	σε	απόσταση	περί	τα	1.800m	βορειοδυτικά	του	οικισμού	Πλαγιαρίου,	720m	νότια	του	οδικού

άξονα	Θεσσαλονίκης	–	Περαίας,	1000m	νοτιανατολικά	της	Περαίας	και	300m	δυτικά	του	Μοναστηριού

της	Οσίας	Ξένης.	Από	το	ανατολικό	όριο	της	έκτασης	διέρχεται	μικρό	ανώνυμο	ρέμα,	με	αριθμό	216

Αγροκτήματος 	 Πλαγιαρίου, 	 το 	 οποίο 	 ξεκινάει 	 νότια 	 της 	 έκτασης 	 (βορειοδυτικά 	 του 	 οικισμού

Πλαγιαρίου)	και	με	Ν-Β	διεύθυνση	ροής	διέρχεται	από	το	ανατολικό	όριο	της	έκτασης	και	καταλήγει

στην	προσχωσιγενή	περιοχή	βόρεια	της	επαρχιακής	οδού	Θεσσαλονίκης	-	Περαίας.	Η	απόσταση	από	το

Πολεοδομικό	συγκρότημα	Θεσσαλονίκης	είναι	15	Km	περίπου.

Η 	πρόσβαση 	στην 	 έκταση 	πραγματοποιείται 	 από 	 το 	 δυτικό 	 όριο 	 της 	 και 	 η 	 σύνδεση 	 με 	 το

ευρύτερο	 	οδικό	δίκτυο	της 	περιοχής	επιτυγχάνεται 	μέσω	αγροτικού	δικτύου	που	συνδέεται 	με 	την

επαρχιακή	οδό	Θεσσαλονίκης	–	Περαίας	σε	δύο	θέσεις. 	Η	πρόσβαση	από	Θεσσαλονίκη	γίνεται	μέσω

ισόπεδου 	 κόμβου 	 της 	 οδού 	 Θεσσαλονίκης 	 Περαίας 	 (αριστερή 	 στροφή) 	 και 	 από 	 Περαία 	 μέσω

διασταύρωσης	της	οδού	Περαίας	-	Θεσσαλονίκης	με	αγροτική	οδό	(δεξιά	στροφή).	

Η	περιοχή	μελέτης	αποτελεί	αγροτική	γη,	η	οποία	έπαψε	να	καλλιεργείται	από	την	μεταβίβασή	

της	στον	Οικοδομικό	Συνεταιρισμό	με	σκοπό	την	οικιστική	αξιοποίησή	της.	Το	μεγαλύτερο	τμήμα	της	

έκτασης	(43	στρέμματα	περίπου)	αποτελούσε	σταροχώραφο	ενώ	έκταση	9,5	στρέμματα	περίπου	έχει	

ελαιόδεντρα.	Δεν	υφίστανται	κτίσματα	εντός	της	περιοχής	μελέτης.	

Σύμφωνα	με	τον	έλεγχο	τίτλων	που	πραγματοποιήθηκε	από	την	Δ/νση	Νομοθετικού	Έργου	–	

ΥΠΕΚΑ	(έγγραφο	ΑΠ	4963/11.02.2011)	σε	βάθος	20ετίας,	το	σύνολο	της	υπό	μελέτη	έκτασης	ανήκει	

στην	ιδιοκτησία	του	Αστικού	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	«Μυγδωνία».

Όπως	έχει	ήδη	αναφερθεί,	η	περιοχή	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	εμπίπτει	εντός	των	ορίων	

της	Πολεοδομικής	ενότητας	Π.Ε.14	(Οσία	Ξένη	–	Γκαραγκάνια)	του	εγκεκριμένου	Γενικού	Πολεοδομικού	

Σχεδίου	των	οικισμών	Πλαγιαρίου,	Τριλόφου,	Καρδίας	και	Κάτω	Σχολαρίου	του	Δήμου	Μίκρας	(Απόφαση

ΥΠΕΧΩΔΕ	24517/18.06.2003,	ΦΕΚ	137Δ/2004),	που	με	μεταγενέστερη	τροποποίηση		εγκρίθηκε	ως	

περιοχή	Ειδικά	Ρυθμιζόμενης	Πολεοδόμησης	–	Π.Ε.Ρ.ΠΟ	(Απόφαση	ΥΠΕΚΑ	7418/17.02.2009,	ΦΕΚ	

100ΑΑΠ/2009).	Για	την	ένταξη	της	ιδιόκτητης	έκτασης	του	Συνεταιρισμού	ως	ΠΕΡΠΟ	στον	χάρτη	Π-

1.11,	Π-1.14	του	τροποποιημένου	Γ.Π.Σ.	των	οικισμών	του	Δήμου	Μίκρας	έχει	εκδοθεί	η	με	αρ.	πρωτ.	

2521/17.3.2010	βεβαίωση	του	Δήμου	Μίκρας.	

Για	την	περιοχή	προβλέπεται	χρήση	Αμιγούς	κατοικίας,	Μέσος	Συντελεστής	δόμησης	0,2	για	το

σύνολο	της	ιδιοκτησίας	και	Μέση	πυκνότητα	27ατ./Ha.	

Εντός	της	ίδιας	οικιστικής	περιοχής	της	Π.Ε.14	εντάσσεται	και	έκταση	στα	δυτικά	της	

ιδιοκτησίας	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	(Ο.Σ.).	Οι	εκτάσεις	που	περιβάλλουν	την	ιδιοκτησία	του	Ο.Σ.	

βόρεια,	ανατολικά	και	νότια,		σύμφωνα	με	το	Π.	Δ.	26.11.2007	(ΦΕΚ	537ΑΑΠ/2007)	εμπίπτουν	στην	

περιοχή	με	στοιχείο	Δ	«περιοχές	ανάπτυξης	πρωτογενούς	τομέα».	

Με	την	υπ’	αριθμό	πρωτ.	7866/01.12.04	Απόφαση	του	Γ.Γ.	Περιφέρειας	Κ.	Μακεδονίας	(ΦΕΚ	

1199Δ/2004)	επικυρώθηκαν	οι	οριογραμμές	του	ρέματος	του	Δ.	Δ.	Πλαγιαρίου	που	εφάπτεται	στο	

ανατολικό	όριο	της	έκτασης	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού.	

Για	την	ίδια	περιοχή	ισχύουν:	

1. Σύμφωνα	με	την	υπ’	αριθμό	πρωτ.	3749	π.ε./14.03.2000	Πράξη	Χαρακτηρισμού	του	Δασαρχείου

Θεσσαλονίκης,	τα	αγροτεμάχια	με	αριθμούς	326,	327	&	328	της	οριστικής	Διανομής	έτους	1931	του

αγροκτήματος 	Πλαγιαρίου 	 χαρακτηρίστηκαν 	ως 	«μη 	δασικού	χαρακτήρα 	της 	παρ. 	6α 	του

άρθρου	3	του	Ν.998/79»	(έγγραφα	της	Δ/νσης	Δασών	Θεσ/νίκης	με	α.π.	4738/25.09.2009	και	α.π.



2736/03.06.2009)	Επίσης 	με 	το 	α.π. 	1742/08.08.2012 	έγγραφο	της 	Δ/νσης	Αισθητικών	Δασών,

Δρυμών	και	Θήρας	του	ΥΠΕΚΑ,	εκφράζεται	η	θετική	γνωμοδότησή	της	για	το	έργο.	

2. Σύμφωνα	με	το	υπ’	αρ.	ΙΣΤ/ΕΠΚΑ/Α/6188/17.06.2009	έγγραφο	της	ΙΣΤ	Εφορείας	Προϊστορικών

&	Κλασσικών	Αρχαιοτήτων,	η	περιοχή	μελέτης	δεν	εμπίπτει	εντός	κηρυγμένου	αρχαιολογικού

χώρου. 	 Ο 	 πλησιέστερος 	 αρχαιολογικό 	 χώρος 	 (Τούμπα 	Φενέρ), 	 βρίσκεται 	 σε 	 απόσταση 	 870m.

Επίσης 	με 	το 	α.π. 	 ΙΣΤ’ 	ΕΠΚΑ/Α/5620/05.07.2012 	έγγραφο 	της 	 ΙΣΤ΄ 	Εφορείας 	Προϊστορικών 	&

Κλασσικών 	 Αρχαιοτήτων 	 Θεσσαλονίκης 	 του 	 Υπ. 	 Πολιτισμού 	 & 	 Τουρισμού 	 και 	 με 	 το 	 α.π.

ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ16/77083/16377/3689/3769/01.08.2012 	 έγγραφο 	 της 	 Δ/νσης

Προϊστορικών	&	Κλασικών	Αρχαιοτήτων,	εκφράζεται	η	θετική	υπό	όρους	γνωμοδότησή	τους	για	το

έργο.

3. Σύμφωνα 	 με 	 το 	 υπ’ 	 αριθμό 	 5977/07.12.2004 	 έγγραφο 	 της 	9ης 	 Εφορείας 	 Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων	 (όπως 	 αυτό 	 επικαιροποιήθηκε 	 με 	 το 	 υπ’αριθμό 	 2814/23.06.2009 	 της 	 ιδίας

υπηρεσίας),	 εγκρίνεται 	 η 	 χωροθέτηση 	 του 	 Οικοδομικού 	 Συνεταιρισμού	 στην 	 θέση 	 της

περιοχής 	 μελέτης. 	 Επισημαίνεται 	 δε, 	 ότι 	 στην 	 περίπτωση 	 που 	 κατά 	 τις 	 εργασίες 	 εκσκαφών

εντοπισθούν	αρχαιότητες	θα	πρέπει	να	ειδοποιηθεί	η	9η	ΕΒΑ.	Επίσης	με	το	α.π.	3665/28.06.2012

έγγραφο 	 της 	 9ης 	 Εφορείας 	 Βυζαντινών 	 Αρχαιοτήτων 	 Θεσσαλονίκης 	 εκφράζεται 	 η 	 θετική

γνωμοδότησή	της	για	το	έργο.	

4. Στην 	 περιοχή 	 δεν 	 υπάρχουν 	 νεώτερα 	 κτίσματα. 	Με 	 τα 	 με 	 αρ. 	 πρωτ. 	 2876/11.09.2009 	 και

1824/20.08.2012	έγγραφα	της	Εφορείας	Νεωτέρων	Μνημείων	Κεντρικής	Μακεδονίας,	βεβαιώθηκε

ότι	το	γήπεδο	δεν	εμπίπτει	σε	περιοχή	χαρακτηρισμένη	ή	προστατευόμενη.

Β3.	Γεωλογική	Καταλληλότητα	περιοχής	μελέτης:

Σύμφωνα	με	τα	συμπεράσματα	της	Γεωλογικής	μελέτης	που	συντάχθηκε	υποστηρικτικά	της	

παρούσας	μελέτης	και	εγκρίθηκε	με	την	υπ’	αριθμό	37507/01.10.2007	Απόφαση	της	Δ/σης	Ο.Κ.Κ.	του	

ΥΠΕΚΑ,	η	περιοχή	μελέτης,	με	βάση	τις	επικρατούσες	σε	αυτήν	συνθήκες,	χωρίσθηκε	σε	περιοχές	

κατάλληλες	(Κ),	ακατάλληλες	για	δόμηση	(ΑΚ)	και	κατάλληλες	υπό	προϋποθέσεις	(ΚΠ1).

Από	την	κατηγοριοποίηση	αυτή	προκύπτει	ότι:

◦ Για	τις	περιοχές	 – 	Κ	– 	(κατάλληλες 	για	δόμηση), 	που	περιλαμβάνουν	έκταση	51,3	στρέμματα, 	η

δόμηση 	 επιτρέπεται 	 χωρίς 	 περαιτέρω 	 περιορισμούς, 	 με 	 την 	 τήρηση 	 όμως 	 της 	 ισχύουσας

νομοθεσίας.	Γενική	οδηγία	είναι	η	εξής:	οι	εκσκαφές	που	πρόκειται	να	δημιουργήσουν	υψηλά	πρανή

ορυγμάτων	θα	πρέπει	να	προστατεύονται,	πριν	τη	γενική	χαλάρωση	του	εδάφους,	η	οποία	μπορεί

να	προκαλέσει	φαινόμενα	αστάθειας	στα	ανάντη	της	εκσκαφής.	

◦ Για	τις	περιοχές	–	ΑΚ	–		 (ακατάλληλες	για	δόμηση),	που	καταλαμβάνουν	έκταση	1,59	στρεμμάτων

παρά	την	όχθη	του	ρέματος	απαγορεύεται 	γενικά	η	δόμηση,	ενώ	κατά	περίπτωση	και	μετά	από

ειδική	γεωλογική	και	γεωτεχνική	μελέτη	θα	επιτρέπονται	έργα	υποδομής	ή	κοινής	ωφέλειας	(π.χ.

τεχνικά	για	τη	διάβαση	ρέματος,	έργα	αποκατάστασης	ασταθών	περιοχών,	κλπ.)

◦ Για	τις	περιοχές 	–	ΚΠ1	– 		 (κατάλληλες	για	δόμηση	υπό	προϋποθέσεις),	που	περιλαμβάνουν	ζώνη

πλάτους	10	μ., 	παράλληλα	με 	την	ακατάλληλη	γεωλογικά	περιοχή	παρά	την	όχθη	του	ρέματος,

έκτασης	2,0	στρέμματα	περίπου,	η	δόμηση	επιτρέπεται	εφόσον	κατά	τη	διαδικασία	έκδοσης	της

άδειας	οικοδόμησης	του	έργου	συμπεριλαμβάνεται	η	διερεύνηση	της	γενικότερης	ευστάθειας	του

εδάφους	λόγω	της	γειτονίας	με	τα	πρανή	του	ρέματος	(και	σύμφωνα	με	τα	προβλεπόμενα	στον

Ελληνικό 	Αντισεισμικό	Κανονισμό 	2000) 	και 	τα 	μέτρα	προστασίας 	(π. 	χ. 	αντιστηρίξεις 	αν 	αυτά



κριθούν	απαραίτητα	για	τη	διατήρηση	της	ευστάθειας). 	Η	έκταση	αυτή	συμπεριλαμβάνεται 	στα

προαναφερθέντα	51,3		στρέμματα.

Β4.	Κοινωνική	και	Τεχνική	Υποδομή	περιοχής	μελέτης:

Εντός	της	περιοχής	μελέτης	δεν	υπάρχει	εγκατάσταση	κοινωνικής	υποδομής.	Για	τον	υπολογισμό	

των	αναγκών	των	μελών	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	υπολογίσθηκαν	οι	εκτάσεις	κοινοχρήστων	και	

κοινωφελών	χώρων	που	θα	απαιτηθούν	κατά	την	πλήρη	ανάπτυξή	του,	με	βάση	τα	σταθερότυπα	που	

εγκρίθηκαν	με	την	υπ’	αριθμό	10788/2004	Απόφαση	του	Υπουργού	ΠΕΧΩΔΕ	και	ειδικότερα:

• Χώροι	πρασίνου	(πλατειών	–	παιδικών	χαρών	:	5,75τμ./κατ.

• Χώροι	αθλητικών	εγκαταστάσεων:	5,5τμ/κατ.

• Χώροι	εκπαίδευσης:	11τμ/χρήστη

• Χώροι	πολιτισμού:	0,5τμ/κατ.

• Χώρος	Εκκλησίας:	1,0τμ/κατ.

• Παιδικοί	σταθμοί:	8,0τμ/	χρήστη

• Περίθαλψη:	0,5τμ/	κατ.

Για	όσες	ανάγκες	δεν	προέκυψε	βιώσιμο	μέγεθος	κοινωνικής	υποδομής	(λόγω	του	μικρού	

πληθυσμιακού	μεγέθους),	θα	καλυφθούν	από	τις	αντίστοιχες	υποδομές	των	οικισμών	του	Δήμου	ή	

άλλων	που	βρίσκονται	σε	μικρή	απόσταση	από	την	έκταση	του	Οικ.	Συνεταιρισμού	(π.χ.		Περαία).		

Για	τον	υπολογισμό	του	προγραμματικού	μεγέθους	λήφθηκε	υπόψη	ως	Μέσος	Συντελεστής	

Δόμησης	(netto)=	0,40,	έκταση	οικοδομήσιμων	χώρων	25,65	στρέμ.	και	συντελεστής	κορεσμού	λ=1.	

Με	βάση	τα	παραπάνω	δεδομένα	προκύπτει	για	την	περιοχή	μελέτης	πληθυσμός	314	κάτοικοι.

Όσον	αφορά	την	Τεχνική	υποδομή:

α)	Για	το	οδικό	δίκτυο	η	σύνδεση	της	περιοχής	πραγματοποιείται	με	την	Επαρχιακή	οδό	Θεσ/νικης	–	

Περαίας,	μέσω	ζεύγους	αγροτικών	οδών	εκ	των	οποίων	η	μία	είναι	ασφαλτοστρωμένη	έως	και	150m	

πριν	την	έκταση	του	Οικ.	Συνεταιρισμού.	(σχετικές	Βεβαιώσεις	Δημάρχου	Μίκρας	Αρ.	Πρωτ.	

1878/04.04.2005	και	47160/07.12.2011)

β)	Η	ύδρευση	του	οικισμού	θα	γίνεται	από	το	δίκτυο	ύδρευσης	του	οικισμού	του	Πλαγιαρίου	και	

συγκεκριμένα	από	σημείο	που	βρίσκεται	860m	βόρεια	της	έκτασης	του	οικισμού,	ενώ	ανατολικά	του	

ρέματος,	πλησίον	του	Μοναστηριού	της	Οσίας	Ξένης,	υπάρχει	δεύτερη	γραμμή	του	δικτύου	ύδρευσης	

που	απέχει	από	το	σημείο	σύνδεσης	420m.	

	Ο	Δήμος	Μίκρας	με	το	υπ΄	αριθμ.	863/04.04.2005	βεβαίωσε	για	τη	δυνατότητα	παροχής	νερού	για	

ύδρευση	και	άρδευση.	Επίσης	με	το	αρ.	πρωτ.	786/21.09.2009	έγγραφο	Δ.Ε.Υ.Δ.Α.Κ.	Δήμου	Μίκρας	

βεβαιώθηκε	η	δυνατότητα	σύνδεσης	στο	δίκτυο	ύδρευσης.

Υπολογιζόμενη	Ποσότητα	νερού/ημέρα	=	Πληθυσμός	x	250	λίτρ/ημ.	=	314x250	λιτρ/ημ.=	78,5	m3/ημ.

γ)	Για	την	αποχέτευση	υπάρχει	δυνατότητα	σύνδεσης	του	εσωτερικού	αποχετευτικού	δικτύου	του	

οικισμού	με	εκείνο	της	ΕΥΑΘ	στο	τμήμα	του	αγωγού	Θεσσαλονίκης	–	Περαίας,	όταν	αυτό	ολοκληρωθεί.	

Σύμφωνα	με	τα	υπ’	αριθ.	521/30.04.2009	και	921/ΔΤΕ142/29.01.2013	έγγραφα	της	Δ/νσης	Τεχνικών	

Έργων	της	ΕΥΑΘ	είναι	καταρχήν	δυνατή	η	σύνδεση	του	οικισμού	με	το	δίκτυο	της	ΕΥΑΘ,	όταν	

ολοκληρωθεί	η	ένταξη	της	ευρύτερης	περιοχής	στο	πολεοδομικό	σχέδιο,	και	συνταχθεί	η	τεχνική	μελέτη	

των	δικτύων	αποχέτευσης.	Επίσης	με	το	αρ.	πρωτ.	9910/1302/21.06.2013	έγγραφο	ΕΥΑΘ	ΑΕ,	



βεβαιώθηκε	η	δυνατότητα	υποδοχής	αστικών	βοθρολυμάτων	στις	εγκαταστάσεις	της	στο	Αγγελοχώρι	

Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται	ο� τι	το	Δ.Σ.	της	ΕΥΑΘ	ε�λαβε	την	υπ΄αρ.	163/2015	απο�φαση	σχετικα� 	με	την	

συ� νδεση	του	Αστικου� 	Οικοδομικου� 	Συνεταιρισμου� 	ΜΥΓΔΩΝΙΑ	με	το	αποχετευτικο� 	δι�κτυο	της	ΕΥΑΘ,	

κατο� πιν	σχετικη� ς	εισηγη�σεως	(αρ.	πρωτ.	9414/16.04.2015)	της	Δ/νσης	Τεχνικω� ν	Έργων	της	ΕΥΑΘ.	

δ)	Η	περιοχή	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	δεν	εξυπηρετείται	από	το	δίκτυο	παροχής	φυσικού	

αερίου.	(Έγγραφο	της	«ΑΕΡΙΟ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»	με	αρ.πρωτ.	5531/15.03.2005).	

ε)	Σύμφωνα	με	το	υπ΄	αρ.	πρωτ.	ΗΜ/Φ.288.6/51088	του	2009	έγγραφο	της	ΔΠΜ-Θ	Περιοχής	Ανατολ.	

Θεσ/νίκης	της	ΔΕΗ,	υπάρχει	δυνατότητα	ηλεκτροδότησης	του	οικισμού	που	πρόκειται	να	

δημιουργηθεί.	Για	την	ηλεκτροδότηση	θα	κατασκευαστούν	2	εναέριοι	υποσταθμοί	μέσης	τάσης	(ο	ένας	

στο	μέσο	της	ανατολικής	πλευράς	και	ο	άλλος	στο	μέσο	της	δυτικής	πλευράς)	Από	κάθε	υποσταθμό	

προβλέπεται	να	αναχωρήσουν	4	έξοδοι	(εναέρια	δίκτυα	χαμηλής	τάσης).	

στ)	Σύμφωνα	με	το	υπ΄	αρ.	πρωτ.	52/1133/30.03.2005	και	το	υπ΄	αρ.	πρωτ	52/320044/11.01.2012		

έγγραφα	της	ΟΤΕ		Α.Ε	είναι	δυνατή	η	τηλεφωνοδότηση	53	κατοικιών,	στην	θέση	του	Οικοδομικού	

Συνεταιρισμού.	Το	κόστος	του	έργου	υπολογίζεται	από	τον	ΟΤΕ	σε	25.000	Ευρώ	χωρίς	ΦΠΑ.	(Τιμές	

2005).

ζ)	Με	βάση	τη	με	αρ.	πρωτ.	4144/21.08.2012	Απόφαση	Δ/νσης	Περιβάλλοντος	&	Χωρικού	Σχεδιασμού	

Κεντρικής	Μακεδονίας,	η	περίσσεια	των	προϊόντων	εκσκαφής	που	θα	προκύψει	κατά	την	υλοποίηση	του

έργου,	μπορεί	να	οδηγηθεί	σε	νόμιμα	αδειοδοτημένο	χώρο	διάθεσης	αδρανών	που	βρίσκεται	πλησίον	

του	γηπέδου	του	οικισμού.

Την	αποκομιδή	των	στερεών	αποβλήτων	που	θα	παράγονται	στον	οικισμό	κατά	τη	φάση	λειτουργίας

του	και	που	θα	αφορούν	κυρίως	σε	αστικού	τύπου	απόβλητα,	θα	αναλάβει	ο	Δήμος	Θέρμης	και	θα	

διατίθενται	στο	ΧΥΤΑ	Θεσσαλονίκης.	

Γ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τα	δεδομένα	της	περιοχής	μελέτης	που	καθόρισαν	τις	βασικές	αρχές	πολεοδομικής	οργάνωσης	

του	χώρου,	σύμφωνα	πάντα	και	με	τη	συνημμένη	Τεχνική	έκθεση	είναι	τα	εξής:

1. Έκταση	ιδιοκτησίας	Οικ.	Συνεταιρισμού:		52,89	στρέμματα

2. Περιοχή	κατάλληλη	για	πολεοδόμηση:	51,3	στρέμματα

3. Δεν	τίθενται	περιορισμοί	από	υπερκείμενες	βαθμίδες	χωροταξικού	ή	σχεδιασμού.

4. Η	περιοχή	δεν	εμπίπτει	σε	ζώνες	ίδιου	νομικού	καθεστώτος.

5. Ανατολικά	η	έκταση	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	συνορεύει	με	οριοθετημένο	ρέμα.	

6. Η	πρόσβαση	στην	περιοχή	μελέτης	πραγματοποιείται	από	δυτικά.

7. Η	ιδιοκτησία	παρουσιάζει 	ήπια	κλίση	(8,5%)	με	κατεύθυνση	βορειοανατολικά	όπου	και 	η	θέα

προς	την	πόλη	της	Θεσσαλονίκης	

8. Στο	ανατολικό	όριο	ζώνη	πλάτους	10m	περίπου	κρίθηκε	γεωλογικά	κατάλληλη	υπό	προϋποθέσεις

και	δεν	επιδέχεται	δόμηση	(επιτρέπονται	μόνο	ελεύθεροι	κοινόχρηστοι	χώροι	και	προκήπια).

9. Η	ευρύτερη	περιοχή	δυτικά	της 	περιοχής	μελέτης 	εμπίπτει 	εντός 	της 	οικιστικής 	περιοχής	του

εγκεκριμένου	ΓΠΣ	του	Δήμου	Μίκρας,	των	αντίστοιχων	οικιστικών	επεκτάσεων	του	οικισμού	της

Περαίας 	 (Δήμος 	Θερμαϊκού) 	 ενώ 	οι 	 εκτάσεις 	που 	περιβάλουν 	την 	 ιδιοκτησία 	 του 	Ο.Σ. 	 βόρεια

ανατολικά	και	νότια	εμπίπτουν	σε	ζώνη	προοριζόμενη	για	δραστηριότητες	πρωτογενούς	τομέα.	



10. Σύμφωνα 	 με 	 την 	 υπ΄ 	 αριθ. 	 14990/01.04.2011 	 Βεβαίωση 	 και 	 το 	 υπ’ 	 αριθ. 	 33344/02.11.2011

έγγραφο	της	Δ/νσης	Πολεοδομικού	Σχεδιασμού	του	ΥΠΕΚΑ,	ορίζεται	ως	ποσοστό	κοινοχρήστων

και	κοινωφελών	χώρων	το	50%	της	έκτασης	και	ο	Συντελεστής	δόμησης	0,2	για	το	σύνολο	της

έκτασης,	ενώ	ορίζεται	ανώτατος	συντελεστής	δόμησης	ανά	οικόπεδο	0,4.	

11. Σύμφωνα	με 	την	υπ’ 	αρ. 	πρωτ. 	οικ. 	172163/02.12.2013	Απόφαση	Έγκρισης 	Περιβαλλοντικών

Όρων	(ΑΕΠΟ),	ως	επιτρεπόμενες	χρήσεις	γης	καθορίζονται: 	«Κατοικία, 	Εμπορικά	καταστήματα

που	εξυπηρετούν	τις	καθημερινές	ανάγκες	των	κατοίκων	της	περιοχής	(παντοπωλεία,	φαρμακεία,

χαρτοπωλεία 	κλπ.), 	Κτίρια 	κοινωνικής 	πρόνοιας, 	Αθλητικές 	εγκαταστάσεις, 	Πολιτιστικά 	κτίρια

(και	εν	γένει	πολιτιστικές	εγκαταστάσεις),	Ελεύθεροι	κοινόχρηστοι	χώροι	(πλατείες,	πάρκα,	άλση,

οδοί,	παιδικές	χαρές,	κλπ.)	και	άλλες	ειδικές	χρήσεις».	

12. Ο	πληθυσμός	κορεσμού	υπολογίστηκε	σε	314	άτομα

13. Σύμφωνα	με	απόφαση	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	η	πολεοδόμηση	στοχεύει	στην	οργάνωση

του 	χώρου 	ώστε 	να	αποδοθούν 	στα	μέλη 	53 	αυτοτελή 	κατά 	το 	δυνατόν 	 ισάξια 	–ισότιμα	και

διαμπερή	οικόπεδα	με	τετραγωνισμένα	σχήματα.

Κύριο	χαρακτηριστικό	της	πρότασης	είναι	η	«κυκλική»	καμπυλωτή	διάταξη	των	οικοδομικών	

τετραγώνων	με	προσανατολισμό	βόρειο-βορειοανατολικό	που	εξασφαλίζει	την	βέλτιστη	θέα	από	το	

οικόπεδο	προς	την	ευρύτερη	περιοχή.

Το	δίκτυο	κυκλοφορίας	οργανώνεται	και	ιεραρχείται	ώστε	να	εξασφαλίζεται	η	ελάχιστη	όχληση	

στις	επιμέρους	περιοχές	κατοικίας.	Προβλέπονται	:

1111.... Ένας	κεντρικός	οδικός	άξονας	πλάτους	16	m	(συμπεριλαμβανομένης	νησίδας	πλάτους	1,4	μ.)	

που	αποτελεί	την	κεντρική	είσοδο-έξοδο	του	οικισμού	και	ξεκινά	από	το	νοτιοδυτική	πλευρά	της	

ιδιοκτησίας	και	καταλήγει	στο	ανατολικό	τμήμα	της,	σε	κοινόχρηστο	χώρο	παρά	το	ρέμα.	Ο	

άξονας	αυτός	προορίζεται	να	παραλάβει	όλες	τις	δημοσιότερου	χαρακτήρα	μετακινήσεις	και	εδώ

χωροθετούνται	και	οι	περισσότερες	θέσεις	παρόδιας	στάθμευσης.

2222.... 	Δευτερεύουσες	οδοί	πλάτους	9	m	που	εξυπηρετούν	την	τοπική	κυκλοφορία	και	μέρος	των	

οποίων	θα	κατασκευασθούν	ως	πεζόδρομοι,	ώστε	να	μην	ενθαρρύνεται	η	διαμπερής	κίνηση	των	

αυτοκινήτων	δια	μέσου	των	επιμέρους	περιοχών	κατοικίας.	

Τα	53	οικόπεδα	είναι	ίδιου	εμβαδού	περίπου	485	m2	το	καθένα	και	έχουν	στην	πλειοψηφία	τους	

ομοιόμορφο	ορθογωνικό	σχήμα	(ελαφρά	τραπεζοειδές)	με	μέσο	μήκος	30,00m	και	μέσο	πλάτος	16,10m.	

Οργανώνονται	σε	17	οικοδομικά	τετράγωνα	και	είναι	διαμπερή	με	πρόσωπο	σε	2	οδούς	(κυκλοφορίας	

αυτοκινήτων	ή	πεζόδρομους).	

Οι	βασικοί	κοινόχρηστοι	χώροι	οργανώνονται	στην	αρχή	και	το	τέλος	της	κεντρικής	οδού	ενώ	

μικρότεροι	κοινόχρηστοι	χώροι	διατάσσονται	ανάμεσα	στους	οικοδομήσιμους	χώρους	και	κατά	μήκος	

του	δικτύου	πεζοδρόμων.	Επίσης	προβλέπεται	χώρος	φύτευσης	περιμετρικά	του	οικισμού.

Κατά	μήκος	του	δυτικού	ορίου	της	ιδιοκτησίας	διαμορφώνεται	νησίδα	πλάτους	2,00m	με	

δενδροφύτευση	προκειμένου	να	περιοριστεί	η	σχέση	των	οικοπέδων	με	την	κεντρική	οδό	που	διέρχεται	

στο	πρόσωπο	του	οικισμού	και	να	περιοριστούν	στο	ελάχιστο	τα	σημεία	εισόδου-εξόδου	από	και	προς	

αυτήν.	Το	πλάτος	της	εξωτερικής	οδού	πρόσβασης	στην	περιοχή	μελέτης	διευρύνεται	κατά	4,50	μέτρα.

Η	κεντρική	είσοδος	στον	οικισμό	σημαίνεται	με	διεύρυνση	ελεύθερου	χώρου	και	χωροθέτηση	σε	

θέση	αυτή	μικρής	πλατείας	με	πρόβλεψη	για	ανέγερση	ενός	μικρού	ναού.	Οι	εκτάσεις	που	προορίζονται	

για	χώρους	πρασίνου,	παιχνιδιού,	αναψυχής,	πολιτισμού	και	αθλητισμού	χωροθετούνται	



συγκεντρωμένες	στην	ανατολικότερη	πλευρά	του	οικοπέδου,	παρά	την	ζώνη	του	ρέματος,	

δημιουργώντας	ένα	κοινόχρηστο	πυρήνα.	

Στο	χώρο	αυτό	μπορεί	να	κατασκευασθεί	μικρό	κτίριο	έως	150m2,	ως	χώρος	πολλαπλών	χρήσεων

(πολιτιστικές	δραστηριότητες,	γραφεία	συλλόγου	κ.λ.π.)	και	υπάρχει	δυνατότητα	για	δημιουργία	2	

γηπέδων	basket-volley.	

Εξασφαλίζονται	συνολικά	793	m2	για	παρόδια	στάθμευση	(69	θέσεις),	κυρίως	κατά	μήκος	της	

κεντρικής	οδού	αλλά	και	σε	διάσπαρτα	σημεία	του	οικισμού,	όπου	πιθανολογείται	στάθμευση	

επισκεπτών.	Επίσης	προβλέπεται	μία	υποχρεωτική	θέση	στάθμευσης	εντός	κάθε	οικοπέδου	(53	θέσεις).

Τα	δίκτυα	υποδομής	θα	είναι	τα	εξής:	

α)	Δίκτυο	Ύδρευσης:	

Η	υδροδότηση	του	οικισμού	θα	γίνεται	από	το	Ν.	Δ.	όριο	με	απ’	ευθείας	σύνδεση	του	εσωτερικού	

δικτύου	με	το	δίκτυο	υδροδότησης	της	Δ.Κ.	Πλαγιαρίου.	Υπάρχει	πρόβλεψη	κατασκευής	ενός	κρουνού	

πυρόσβεσης.	

Από	το	δίκτυο	ύδρευσης	θα	γίνεται	και	η	άρδευση	των	6	περίπου	στρεμμάτων	χώρων	πρασίνου	

του	οικισμού	σύμφωνα	με	την	με	αρ.	πρωτ.	863/04.04.2005	βεβαίωση	του	Δήμου	Μίκρας	(νυν	Θέρμης).	

β)	Δίκτυο	Όμβριων:	

Σύμφωνα	με	την	οριστική	μελέτη	του	δικτύου	αποχέτευσης	όμβριων	υδάτων	διασφαλίζεται	η	

ομαλή	απορροή	τους	από	την	επιφάνεια	του	οικιστικού	συγκροτήματος	και	του	περιβάλλοντα	αυτού	

χώρου.

Η	προτεινόμενη	λύση	περιλαμβάνει	την	τοποθέτηση	φρεατίων	υδροσυλλογής	εκατέρωθεν	των	

δρόμων	για	η	συγκέντρωση	τον	όμβριων	υδάτων	και	η	από	εκεί	διοχέτευσή	τους	σε	ένα	δίκτυο	αγωγών	

το	οποίο	εκφορτίζεται	στο	παρακείμενο	ρέμα.	Προβλέπονται	δύο	κύριοι	αγωγοί	στους	οποίους	

συμβάλλουν	οι	υπόλοιποι	αγωγοί	του	δικτύου.	Η	ροή	των	όμβριων	σε	όλο	το	μήκος	των	αγωγών	είναι	

βαρυτική.

γ)	Δίκτυο	Αποχέτευση	Ακαθάρτων:	

γ1)	Προβλέπεται	η	κατασκευή	εσωτερικού	αποχετευτικού	δικτύου	του	οικισμού	και	σύνδεσή	του	

με	εκείνο	της	ΕΥΑΘ	στο	τμήμα	του	αγωγού	Θεσσαλονίκης	–	Περαίας,	όπως	βεβαιώνεται	με	την	υπ΄αρ.	

163/30.04.2015	Απόφαση	ΔΣ	της	ΕΥΑΘ).	

γ2)	Σε	περίπτωση	καθυστέρησης	των	έργων	επέκτασης	των	δικτύων	της	ΕΥΑΘ,	προβλέπεται	να	

κατασκευαστεί	ΕΕΛ	εντός	της	ιδιοκτησίας	του	φορέα	του	έργου.	Για	την	επεξεργασία	των	λυμάτων	του	

οικισμού	προτείνεται	η	κατασκευή	τεσσάρων	(4)	υπόγειων	τριθάλαμων	ορθογωνικών	δεξαμενών.	Στον	

πρώτο	θάλαμο	θα	γίνεται	η	κατακράτηση	των	στερεών	(προκαθίζηση)	ενώ	ο	δεύτερος	και	τρίτος	

θάλαμος	θα	λειτουργούν	σαν	αναερόβιο	φίλτρο.	Λόγω	μορφολογίας	του	εδάφους	θα	κατασκευασθούν	

δύο	ανεξάρτητα	υποδίκτυα	αποχέτευσης	που	το	καθένα	θα	εξυπηρετεί	το	ήμισυ	του	πληθυσμού.	Τα	

επεξεργασμένα	λύματα	θα	οδηγούνται	στο	φρεάτιο	τελικής	διήθησης	και	από	εκεί	με	διάτρητους	

σωλήνες	για	υπόγεια	διάθεση	εντός	της	έκτασης	του	οικισμού.	Η	παραγόμενη	ιλύς	θα	μεταφέρεται	με	

ειδικά	βυτιοφόρα	αυτοκίνητα	από	νόμιμα	αδειοδοτημένο	φορέα	επεξεργασίας	(ΠΟΛΥΕΚΟ	ΑΕ)	στις	

κατάλληλες	εγκαταστάσεις	του,	με	τον	οποίο	συνάφθηκε	η	από	11	Ιουνίου	2013	ειδική	σύμβαση	.	

γ3)	Ως	ενδιάμεση	προσωρινή	λύση	προβλέπεται	η	κατασκευή	στεγανών	δεξαμενών	(βόθρων)	για

την	εξυπηρέτηση	των	πρώτων	κατοικιών	και	μέχρι	την	ανάπτυξη	της	προς	πολεοδόμηση	περιοχής	σε	

ποσοστό	25%	του	συνόλου.	Τα	αστικά	λύματα	θα	μεταφέρονται	στις	εγκαταστάσεις	της	ΕΥΑΘ	στο	



Αγγελοχώρι	Θεσσαλονίκης	(ΕΕΛ	Αινεία	των	Τουριστικών	Περιοχών	Θεσσαλονίκης),	σύμφωνα	με	το	υπ’	

αριθ.	9910/1302/21.6.2013	έγγραφό	της	σχετικά	με	τη	δυνατότητα	παραλαβής	βοθρολυμάτων.	

δ)	Δίκτυο	ηλεκτροδότησης	

Η	ηλεκτροδότηση	του	οικισμού	θα	γίνει	από	δίκτυο	της	ΔΕΗ	σύμφωνα	με	το	Α.Π.	

51088/1.4.2009/Φ.288.6	έγγραφο	της	ΔΕΗ	Ανατολικής	Θεσσαλονίκης.	Για	την	ηλεκτροδότηση	του	

οικιστικού	συγκροτήματος	θα	κατασκευαστούν	2	εναέριοι	υποσταθμοί	μέσης	τάσης	ενώ	από	τον	κάθε	

υποσταθμό	θα	αναχωρήσουν	4	έξοδοι	(εναέρια	δίκτυα	χαμηλής	τάσης).	

ε)	Δίκτυο	τηλεπικοινωνιών	ΟΤΕ:

Το	δίκτυο	τηλεπικοινωνιών	θα	είναι	υπόγειο.	Θα	καλύπτεται	δε	από	το	δίκτυο	του	ΟΤΕ	σύμφωνα	

με	τα	με	Α.Π.	52/1133/30-03-2005	και	52/320044/11.1.2012	έγγραφα	του	ΟΤΕ	για	τη	δυνατότητα	

τηλεφωνοδότησης.	

στ)	Δίκτυο	Φυσικού	αερίου:	

Η	περιοχή	εξυπηρετείται	πλέον	από	το	δίκτυο	παροχής	φυσικού	αερίου	

ζ)	Στερεά	απορρίμματα:	

Τα	στερεά	απόβλητα	που	θα	παράγονται	στον	οικισμό	κατά	τη	φάση	λειτουργίας	του	έργου	

αφορούν	κυρίως	σε	αστικού	τύπου	απόβλητα,	των	οποίων	την	αποκομιδή	θα	αναλάβει	ο	Δήμος	Θέρμης	

και	θα	διατίθενται	στο	ΧΥΤΑ	Θεσσαλονίκης.

Δ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι 	 ρυθμίσεις 	 που 	 προβλέπονται 	 στη 	 Πολεοδομική 	 μελέτη 	 απεικονίζονται 	 στα 	 συνημμένα

διαγράμματα	που	συνοδεύουν	την	παρούσα.	Επιπλέον	αυτών:	

• Επιβάλλεται	προκήπιο	περιμετρικά	των	τετραγώνων	πλάτους	4,0m	

• Συντελεστής	Δόμησης	:	0,40

• Ποσοστό	Κάλυψης:	45%

• Ανώτατο	ύψος	:	7,50m	+	1,50	m	στέγη

• Απόσταση	από	όρια:	Υποχρεωτική	απόσταση	Δ	από	τα	όρια.	Στις	περιπτώσεις	που	δεν	εξασφαλίζεται

διάσταση	κτιρίου	(πλάτος	και	μήκος)	θα	τηρούνται	τα	προβλεπόμενα	στο	άρθρο	14	του		

Ν.4067/2012	(	ΝΟΚ)

• Τουλάχιστον	το	50%	της	κάλυψης	του	κτιρίου	θα	στεγάζεται	με	στέγη.

• Απαγορεύονται	οι	PILOTIS.

• Οι	εξώστες	να	μην	υπερβαίνουν	τα	2/3	της	κάθε	όψης	του	κτιρίου.

• Υποχρεωτική	πρόβλεψη	1	θέσης	στάθμευσης	εντός	του	οικοπέδου.

Εντός	των	Κοινωφελών	χώρων	προβλέπεται	η	δυνατότητα	δόμησης	των	εξής	κτισμάτων:

• Χώρος	Πολιτισμού	Ο.Τ.	18Α	:	χώρος	πολιτιστικών	δραστηριοτήτων	με	μεγίστη	δόμηση	

150m2,	όροφος	1,	ανώτατο	ύψος	5,0m,	απόσταση	από	ρυμοτομική	γραμμή	2,50m

• Χώρος	Εκκλησίας	Ο.Τ.21Β	:	Παρεκκλήσι	με	μεγίστη	δόμηση	50	m2,	μέγιστος	αριθμός	ορόφων		

1,	ανώτατο	ύψος	7,5m,	απόσταση	από	ρυμοτομική	γραμμή		ίση	2,0m



• Χώρος	Πρασίνου	&	Τεχνικών	Υποδομών	Ο.Τ.	20:	ανώτατη	δόμηση	6m2,	απόσταση	από	

ρυμοτομική	γραμμή		ίση	με	5,0m.	

Από	την	ανάλυση	της	πρότασης	σύνταξης	της	Πολεοδομικής	μελέτης	προκύπτουν	τα	παρακάτω	

συνολικά	ποσοτικά	δεδομένα	στο	σύνολο	των	51.352,33m2	της	έκτασης	του	Οικοδομικού	Συνεταιρισμού	

“ΜΥΓΔΩΝΙΑ”:	

• Οι 	 οικοδομήσιμοι 	 χώροι 	 (αμιγής 	 κατοικία) 	 περιλαμβάνουν 	 έκταση 	25.652,27 	m2	 δηλαδή

ποσοστό	49,95%.

• Οι	κοινόχρηστοι	χώροι	περιλαμβάνουν	έκταση	23.099,41	m2	δηλαδή	ποσοστό	44,98%.	

• Οι	κοινωφελείς	χώροι	περιλαμβάνουν	έκταση	2.600,65	m2	δηλαδή	ποσοστό	5,07%.	

επειδή

• Η	εν	λο�γω	περιοχη� 	περιλαμβα� νεται	στο	Γενικο� 	Πολεοδομικο� 	Σχε�διο	του	πρω� ην	Δη�μου	Μι�κρας,

βρι�σκεται 	στη 	Πολεοδομικη� 	Ενο� τητα 	14 	και 	 ε�χει 	 χαρακτηριστει� 	ως 	Περιοχη� 	Ειδικα� 	Ρυθμιζο� μενης

Πολεοδο�μησης	[ΠΕΡΠΟ].	

• 	Η	ε�γκριση	της	Πολεοδομικη� ς	Μελε�της	θα	αποτελε�σει	ε�να	κι�νητρο	ανα� πτυξης	στη	περιοχη� .	

• Ο 	 Δη� μος 	 Θε�ρμης 	 δεν 	 επιβαρυ� νεται 	 οικονομικα� , 	 αντιθε�τως 	 απαλλα� σσεται 	 απο� 	 την

πολεοδο� μηση 	 της 	 περιοχη� ς 	 αυτη� ς, 	 η 	 οποι�α 	 καθω� ς 	 εκπονει�ται 	 ιδιωτικα� 	 θα 	 εξαιρεθει� 	 απο� 	 την

επικει�μενη	μελε�τη	Πολεοδομικου� 	Σχεδιασμου� 	της	Δ.Ε.	Μι�κρας.	

Η 	 υπηρεσι�α 	 εισηγει�ται 	υπέρ 	 της 	θετικη� ς 	 γνωμοδο� τησης 	 σχετικα� 	 με	 την 	 προτεινο� μενη

Πολεοδομικη� 	Μελε�τη	του	Οικοδομικου� 	συνεταιρισμου� 	“ΜΥΓΔΩΝΙΑ”, 	ο� πως	αυτη� 	περιγρα� φεται	στην

παρου� σα	και	στη	συνημμε�νη	Τεχνικη� 	ε�κθεση	και	απεικονι�ζεται	στους	επισυναπτο� μενους	Χα� ρτες	Π1,

Π2,	Π3,	Π4	και	Π5.

Με	την	υπ΄αριθμ.	12/2018	απο� φαση� 	της	η	Δ.Κ.	Πλαγιαρι�ου	γνωμοδο� τησε	Θετικα� 	για	την	Πολεοδομικη�
μελε�τη 	της 	ε�κτασης 	Αστικου� 	Οικοδομικου� 	Συνεταιρισμου� 	«ΜΥΓΔΩΝΙΑ»ΣΥΝ.ΠΕ. 	στο 	Πλαγια� ρι 	Δ.Ε.

Μι�κρας 	του 	Δη� μου 	Θε�ρμης	 και 	π	 	ροτει�νει 	 την 	τροποποι�ηση	 		 της 	μελε�της 	ως 	προς 	τον 	συντελεστη�
δο� μησης	ο	οποι�ος	θα	πρε�πει	να	μειωθει� 	στο	0,2	ο� πως	ισχυ� ει	για	την	υπο� λοιπη	Π.Ε.	συ� μφωνα	με	το

εγκεκριμε�νο	Γ.Π.Σ.

Επι�σης 	να 	 βεβαιωθει� 	 απο� 	 την 	 Δ.Ε.Υ.Α. 	 Θε�ρμης	 ο� τι 	 με 	 την 	 σημερινη� 	 υφιστα� μενη 	 κατα� σταση, 	 η

υδροδο� τηση 	του 	Αστικου� 	Οικοδομικου� 	συνεταιρισμου� 	 “ΜΥΓΔΩΝΙΑ”, 	δεν 	θα 	επιφε�ρει 	προβλη� ματα
στην	υδροδο� τηση	του	οικισμου� 	Πλαγιαρι�ου. 	Σε 	διαφορετικη� 	περι�πτωση	θα	πρε�πει 	να	εξεταστου� ν

α� λλες	λυ�σεις	για	την	υδροδο� τηση� 	του.				

Η	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας	Ζωη� ς	μετα� 	απο� 		διαλογικη� 	συζη� τηση	και	αφου� 	ε�λαβε	υπο�ψη	της,	την		

ειση� γηση	του	Προε�δρου,	την	13122/2018		ειση� γηση	της	Δ/νσης	Πολεοδομι�ας	του		Δη� μου	Θε�ρμης		την
με	συνημμε�να	τα	απαραι�τητα	δικαιολογητικα� ,	την	12/2018	απο�φαση	της	Δ.Κ.	Πλαγιαρι�ου,		καθω� ς	

επι�σης	και	τις	διατα� ξεις		του		α� ρθρου	73	του	Ν.	3852/2010	

																																																																																																													

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ			ΚΑΤΑ	ΠΛEIΟΨΗΦΙΑ

Και	εισηγει�ται	θετικα� 		για	την	Πολεοδομικη� 	μελε�τη	της	ε�κτασης	Αστικου� 	Οικοδομικου� 	Συνεταιρισμου� 	

«ΜΥΓΔΩΝΙΑ»ΣΥΝ.ΠΕ.	στο	Πλαγια� ρι	Δ.Ε.	Μι�κρας	του	Δη� μου	Θε�ρμης	με	τις	εξη� ς	τροποποιη� σεις-

προϋποθε�σεις:	

α)	Να	τροποποιηθει�	η	μελε�τη	ως	προς	τον	συντελεστη� 	δο� μησης	ο	οποι�ος	θα	πρε�πει	να	μειωθει�	στο	0,2

ο� πως	ισχυ� ει	για	την	υπο� λοιπη	Π.Ε.	συ� μφωνα	με	το	εγκεκριμε�νο	Γ.Π.Σ.



β)	Να	επικαιροποιηθου� ν	απο� 	ο� λους	τους	αρμο� διους	φορει�ς	ο� λες	οι	εγκρι�σεις	της	πολεοδομικη� ς	

μελε�της	συ� μφωνα	με	τις	ισχυ� ουσες	διατα� ξεις.

γ)	να	βεβαιωθει�	απο� 	την	Δ.Ε.Υ.Α.	Θε�ρμης	ο� τι	με	την	σημερινη� 	υφιστα� μενη	κατα� σταση,	η	υδροδο� τηση

του 	 Αστικου� 	 Οικοδομικου� 	 συνεταιρισμου� 	 “ΜΥΓΔΩΝΙΑ”, 	 δεν 	 θα 	 επιφε�ρει 	 προβλη� ματα 	 στην
υδροδο� τηση	του	οικισμου� 	Πλαγιαρι�ου.	Σε	διαφορετικη� 	περι�πτωση	θα	πρε�πει	να	εξεταστου� ν	α� λλες

λυ�σεις	για	την	υδροδο� τηση� 	του.				

Ο	κ.	Πονερι�δης	Παναγιω� της	αναπληρωματικο� 	με�λος	της	Επιτροπη� ς	διαφω� νησε	με	την	υδροδο� τηση	

του	οικισμου� 	δεδομε�νου	ο� τι	δεν	επαρκει�		το	νερο� 	να	υδροδοτηθει�	ο	εν	λο�γω	οικισμο� ς,	και	θα	επιφε�ρει	
πολλα� 	προβλη� ματα	σε	ο� λη	την	υπο� λοιπη	περιοχη� .

Η	απο�φαση	αυτη� 	πη� ρε	α/α:	22/2018

Αφου� 	συντα� χθηκε	το	παραπα� νω	πρακτικο� 	υπογρα� φεται	ως	κατωτε�ρω
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