
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  -  ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΥΕΔΙΟΤ 

2.1 ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΗ ΑΡΥΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΥΕΔΙΟΤ 

Ζ αξρή ζρεδηαζκνύ ηνπ ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο είλαη ν Γήκνο Κηιειέξ. 

 

Διεςθύνοςζα ςπηπεζία : Γήκνο Κηιειέξ /  Σκήκα Σερλ ηθώλ θαη  Ζ/Μ 
Έξγσλ θαη  πγθνηλσλ ηώλ  

  

2.2 ΣΟΙΥΕIΑ ΣΟΤ ΜΕΛΕΣΗΣH - ΟΜAΔΑ ΜΕΛEΣΗ  

πληάθηεο ηεο κειέηεο είλαη ε εηαηξία κειεηώλ κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» 
θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ΤΠΟΓΟΜΧΝ Δ.Δ.», εγγεγξακκέλε ζην κεηξών εηαηξηώλ κειεηώλ δεκνζίσλ 
έξγσλ κε Αξηζκό Μεηξώνπ 888. 

Ζ κειέηε αθνινπζεί ηα πξνβιεπόκελα από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πεξί πεξηβαιινληηθήο 
αδεηνδόηεζεο θαη ππεύζπλνο ηεο κειέηεο είλαη ν θ. Κνπηάθνο Υξήζηνο, Μεραληθόο Υσξνηαμίαο, 
Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Νόκηκνο Δθπξόζσπνο ηεο ΤΠΟΓΟΜΧΝ Δ.Δ. 
πληάθηεο ηεο κειέηεο είλαη ν θ. Υξήζηνο Παπάο, Υεκηθόο Μεραληθόο, κειεηεηήο θαηεγνξίαο κειέηεο 
27, ν νπνίνο ζηειερώλεη ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο. 

Ζ παξνύζα κειέηε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο KYA ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ 107017 
(ΦΔΚ 1225/Β/05.09.2006), «Εκηίμηζη ηων πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων οπιζμένων ζσεδίων και 
ππογπαμμάηων, ζε ζςμμόπθωζη με ηιρ διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ 2001/42/ΕΚ "ζσεηικά με ηην εκηίμηζη ηων 
πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων οπιζμένων ζσεδίων και ππογπαμμάηων" ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος 
και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 27

ηρ
 Ιοςνίος 2001 ηο Νόμο 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986)». 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗΣ H 

 

Επωνςμία:  «ΚΟΤΣΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» θαη  
δηαθξηηηθό ηί ηιν «ΤΠΟΓΟΜΧΝ Δ.Δ.»  

Έδπα θοπέα:  Μαλ δειαξά 28,  Λάξηζα, 41222  

Τπεύθςνορ επικοινωνίαρ:  Κνπηάθνο Υξήζηνο  

Θέζη ςπεύθςνος επικοινωνίαρ:  πληνλ ηζηήο Μειέηεο  

Σηλ. ςπεύθςνος επικοινωνίαρ:   (+30) 2410555161 /  6976998453  

Φαξ ςπεύθςνος επικοινωνίαρ:   (+30) 2410234236  

Email  ςπεύθςνος επικοινωνίαρ:  koutakos@gmai l .com 
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2.3 ΠΕΡΙΟΥH ΜΕΛEΣΗ 

Ζ πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ παξνύζα ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ζπκπίπηεη κε 
ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο θαη νξίδεηαη σο: 

H πεξηνρή εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, ηεο Π.Δ. Λάξηζαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, όπσο απηά θαζνξίζηεθαλ κε ην Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). Ζ 
Γ.Δ. Νίθαηαο έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 279,157 km

2
 ζύκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ θαη απνηειείηαη από ηελ 

Γ.Κ. Νίθαηαο θαη ηηο Σ.Κ. Γηιόθνπ, Εαππείνπ, Μνζρνρσξίνπ, Μύξσλ, Νέαο Λεύθεο, Νέσλ Καξπώλ, 
Υαξάο.  

σήμα 2.3-1: Πεπιοσή μελέηηρ και εθαπμογήρ 

 

Πεγή: επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο  

 

 

 

 

 

Πεπιοσή μελέηηρ 
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2.4 ΙΣΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗ  

Γηα ηνλ νηθηζκό ηεο Νίθαηαο, έδξα ηεο πξώελ Κνηλόηεηαο Νίθαηαο, είρε ζπληαρζεί Γεληθό Πνιενδνκηθό 
ρέδην ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1337/1983, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 
76922/3929/11-12-1987 Απόθαζε Τπνπξγνύ Πε.Υσ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 192/Γ/1988) πεξί «Έγθξηζε γεληθνύ 
πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ (ΓΠ) ηνπ νηθηζκνύ Νίθαηαο ηεο Κνηλόηεηαο Νίθαηαο (λ. Λάξηζαο)» (ΓΠ/1988). 
Με ην ελ ιόγσ Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην νξηνζεηήζεθε ν νηθηζκόο ν πξνϋθηζηάκελνο ηνπ 1923, 
θαζνξίζηεθαλ πεξηνρή επέθηαζήο ηνπ, ρξήζεηο γεο, Μέζνο  πληειεζηήο Γόκεζεο θαη ινηπνί όξνη 
δόκεζεο. Ο νηθηζκόο ν πξνϋθηζηάκελνο ηνπ 1923 θαη νη θαζνξηζζείζεο επεθηάζεηο είραλε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα πεξίπνπ 2.080 ζηξεκκάησλ.  

ε εθαξκνγή ηνπ σο άλσ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ, ν πξώελ Γήκνο Νίθαηαο ν νπνίνο ζπζηάζεθε 
ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηαο κε έδξα ηνλ νηθηζκό ηεο Νίθαηαο, δηελέξγεζε δεκόζην 
αλνηθηό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ ζύληαμε κειέηεο πνιενδόκεζεο θαη πξάμεο εθαξκνγήο ηνπ 
νηθηζκνύ Νίθαηαο, ε ζύκβαζε ηεο νπνίαο ππνγξάθεθε ζηηο 30-10-2007.  

 Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γ.Δ. Νίθαηαο / 2009  

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

κε ηελ αξηζκ. 4153/42375/28-9-2009 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 

527/ΑΑΠ/2009) πεξί «Έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» 

(ΓΠ/2009). Ζ ζύκβαζε γηα ηελ ζύληαμε ηνπ ρεδίνπ είρε ππνγξαθεί από ηελ 3/8/2004. 

Με ην λέν ρέδην ε πξνβιεπόκελε από ην πξνεγνύκελν ΓΠ/1988 πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνύ 

Νίθαηαο απμήζεθε θαηά 542 ζηξέκκαηα πεξίπνπ. Με ην ίδην ζρέδην θαζνξίζηεθαλ λέεο ρξήζεηο γεο ζηνλ 

νηθηζκό ηεο Νίθαηαο, θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο θαη ηελ εθηόο 

ζρεδίνπ πεξηνρή. Καηά ηελ ζύληαμε ηνπ ρεδίνπ ν Γήκνο κε ην αξηζκ. 1353/16-3-2007 έγγξαθό ηνπ 

πξνο ην Τπνπξγείν ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. είρε δεηήζεη εμαίξεζε από ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο 

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

άλσ αίηεζε έγηλε δεθηή  θαη ζρεηηθά εθδόζεθε ε αξηζκ. 127570/26-6-2007 Απόθαζε ηνπ Γελ. Γ/ληή 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε όηη δελ ήηαλε εθηθηή ζε εθείλν 

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

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

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ, ζηε ππό ζύληαμε κειέηε πνιενδόκεζεο θαη 

πξάμεο εθαξκνγήο ζπκπεξηειήθζε θαη ε επηπιένλ πεξηνρή επέθηαζεο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ λνκίκσο 

ζπληαρζεί ε κειέηε ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο θαη θηεκαηνγξάθεζεο, ε νξηζηηθή κειέηε γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο, ε κειέηε νξηνζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο πνπ δηέξρεηαη από ην εζσηεξηθό ηνπ νηθηζκνύ, ελώ 

ε κειέηε πνιενδόκεζεο έρεη ήδε ζπληαρζεί κέρξη θαη ην ηάδην Β’. 

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

Νίθαηαο ζπλελώζεθε κε όκνξνπο Γήκνπο θαη ζπγθξόηεζε ηνλ ζεκεξηλό Γήκν Κηιειέξ κε έδξα ηνλ 

νηθηζκό Νίθαηαο.  

Με ην Α.Π.:1353/16-03/2007 έγγξαθν «Διαδικαζία εξαίπεζηρ από ΣΠΕ ηηρ Μελέηηρ ΓΠΣ Δήμος 
Νίκαιαρ (Ν.Λάπιζαρ)», ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο πξνο ηελ Γεληθή Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 
δεηείηαη ε εμαίξεζε ηεο Μειέηεο ΓΠ Νίθαηαο από ηελ δηελέξγεηα ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο 
Δθηίκεζεο, όπσο νξίδεη ε ΚΤΑ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.:107017/28.08.2006 (ΦΔΚ 1225/Β/05.09.2006), 
θαζώο νη πξώηεο πξάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ ελ ιόγσ κειέηε είλαη πξνγελέζηεξεο ηεο 21

εο
 Ηνπιίνπ 

2004 θαη νη ηειηθέο πξνηάζεηο επξόθεηην ζύληνκα λα πξνσζεζνύλ ζην Γ. Γξακκαηέα γηα ζεζκνζέηεζε.  

Αθνινύζσο κε ην Α.Π.:127570/26-06-2007 έγγξαθν «Σηπαηηγική Πεπιβαλλονηική Εκηίμηζη (ΣΠΕ) ζηα 
πλαίζια ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 10 ηηρ ςπ’ απιθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 ΚΥΑ 
για ηο Γενικό Πολεοδομικό Σσέδιο Δήμος Νίκαιαρ Νομού Λάπιζαρ» ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 
ΤΠΔΥΧΓΔ πξνο ηνλ Γήκν Νίθαηαο γλσζηνπνηείηαη ε απόθαζε ηεο πξώηεο πσο δελ εθηθηή ε ηήξεζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ, όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 10 ησλ Μεηαβαηηθώλ 
Γηαηάμεσλ απηήο γηα ηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ ε πξώηε ηππηθή πξνπαξαζθεπαζηηθή 
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πξάμε είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 21εο Ηνπιίνπ 2004. Δπηβεβαηώλεηαη επνκέλσο ε εμαίξεζε ηνπ ΓΠ 
Γ.Νίθαηαο από δηαδηθαζία ΜΠΔ.  

 

 Γηόξζσζε θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ Γ.Δ. Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ  

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 52/ΑΑΠ/18-2-2014) 

πεξί «Γηόξζσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο, λπλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο ηνπ 

Γήκνπ Κηιειέξ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο» επήιζαλ νξηζκέλεο δηνξζώζεηο θαη ειάζζνλεο 

ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ 2009, ρσξίο απηέο λα αθνξνύλ ηνλ ππό 

πνιενδόκεζε νηθηζκό ηεο Νίθαηαο. Γηα ηελ ελ ιόγσ δηόξζσζε/ηξνπνπνίεζε ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία 

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

172042/26-11-2012 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γ/ληή Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ θξίζεθε όηη νη 

πξνηεηλόκελεο δηνξζώζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο 

(.Π.Δ.). 

 ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

Καηά ηεο 4153/42375/28-9-2009 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί 

«Έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) 

(ΓΠ/2009), ππνβιήζεθε από πνιίηεο πνπ είραλ  έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνύην ζηηο 15-12-2009 

αίηεζε αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

Με ηελ αξηζκ. 2702/2018 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ ηΔ αθπξώζεθε ε 4153/42375/28-9-2009 Απόθαζε 

ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ 

Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή "Λαραλόθεπνη" ηνπ 

νηθηζκνύ Νίθαηαο, γηα παξάιεηςε νπζηώδνπο ηύπνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο εθπόλεζήο ηνπ.  

πγθεθξηκέλα, όπσο έθξηλε ην Γηθαζηήξην, θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο σο άλσ κειέηεο (γηα όιν ηνλ ηέσο 

Γήκν Νίθαηαο) όθεηιε λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (.Π.Δ.) θαη΄ 

εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 3 παξ. 1 πεξ. α΄ ηεο Κ.Τ.Α.107017/28-8-2006 ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη λα ζπληαρζεί ηξαηεγηθή Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

(.Μ.Π.Δ), θαζώο έθξηλε όηη ε απαιιαγή από ηελ άλσ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 10 ηεο 

θπα κέζσ ηεο έθδνζεο αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γ/ζεο 

Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ δελ ηύγραλε εθαξκνγήο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, πξώηνλ γηαηί ε 

απόθαζε πεξαίσζεο ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ εθδόζεθε ην 2009, ήηνη θαηά πνιύ καθξόηεξν ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ 24  κελώλ πνπ ζέηεη σο πξνϋπόζεζε ε παξ. 10, αιιά θαη γηαηί ε πξάμε απαιιαγήο 

πνπ εθδόζεθε γηα ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε από ηε Γ/ζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ 

άθπξε, πξσηεπόλησο δηόηη δελ ήηαλ επαξθώο αηηηνινγεκέλε, σο πξνο ην αδύλαην ηεο ζπληάμεσο 

.Μ.Π.Δ. δεπηεξεπόλησο δηόηη δελ αθνινύζεζε δεκνζίεπζεο απηήο, σο ππνρξενύηαη πξνο ηνύην ε 

Γηνίθεζε. Δπνκέλσο, γηα ηα σο άλσ "ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΦΤΔΧ" δεηήκαηα ηα νπνία ε ίδηα ε απόθαζε 

ραξαθηεξίδεη ην ιόγν αθύξσζεο Χ ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΟΤΗΧΓΟΤ ΣΤΠΟΤ, αθπξώζεθε αξηζκ. 

4153/42375/28-9-2009 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε 

Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) κόλν όκσο γηα 

ηελ πεξηνρή "ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟΗ" γηα ηελ νπνία θξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε όηη νη αηηνύληεο είραλε έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνύ Νίθαηαο, επαλεξρόκελε ε πεξηνρή ζην 

θαζεζηώο ηνπ πξνεγνύκελνπ ΓΠ/1988 ζην νπνίν ε ελ ιόγσ πεξηνρή "ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟΗ" επίζεο είρε 

ραξαθηεξηζηεί πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνύ Νίθαηαο. 

Αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί όηη νη αηηνύληεο ηελ αθύξσζε δεηνύζαλ θαη ηελ κε ηζρύ ηνπ αξζξ. 7 ηεο αξηζκ. 

4153/42375/28-9-2009 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε 

Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) πεξί 

"θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο", δειαδή δεηνύζαλ λα κελ επαλέιζεη ε πεξηνρή ζην πξνεγνύκελν θαζεζηώο, 

ήηνη ηεο αξηζκ. 76922/3929/11-12-1987 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 
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Γεκνζίσλ Έξγσλ πεξί «Έγθξηζε γεληθνύ πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ (ΓΠ) ηνπ νηθηζκνύ Νίθαηαο ηεο 

Κνηλόηεηαο Νίθαηαο (λ. Λάξηζαο) (ΦΔΚ 192/Γ/1988), θαη λα ζεσξεζεί σο εθηόο ζρεδίνπ, αίηεκα ην 

νπνίν απνξξίθζεθε νξηζηηθά σο αβάζηκν από ην Γηθαζηήξην, κε εηδηθή αηηηνινγία, απνζαθελίδνληαο όηη 

γηα ηελ πεξηνρή ηζρύεη ην πξνεγνύκελν ζρέδην. 

Δπνκέλσο ζηα παξαπάλσ πιαίζηα θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί ε αξρή ζρεδηαζκνύ κε ηελ 
απόθαζε ηνπ ηΔ εθπνλείηαη ε παξνύζα ΜΠΔ.  
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