
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  -  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΔΓΗΟΤ 

4.1 ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ – ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Γηα ηελ παξνύζα ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ νξίδεηαη σο πεξηνρή εθαξκνγήο 
ηνπ πξνηεηλόκελνπ ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Νίθαηαο ε Γ.Δ. Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, όπσο απηή θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 

σήμα 4.1-1,2: Πεπιοσή Γ.Δ. Νίκαιαρ 

 

 

Πεγή: επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 

Πεπιοσή μελέηηρ 
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4.2 ΘΔΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ  

Ο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο μεθηλά ην 1986 κε ηελ αξηζκ. 53665/2168/21-7-1986 
Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ πεξί «Κίλεζε δηαδηθαζίαο ζύληαμεο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 
ρεδίνπ Νίθαηαο ηνπ Ννκνύ Λαξίζεο» (ΦΔΚ 971/Γ). Σν ελ ιόγσ ρέδην αθνξνύζε ην ζύλνιν ηεο 
θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο ηόηε Κνηλόηεηαο Νίθαηαο, θαη ζπληάρζεθε ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1337/1983 (ΦΔΚ 33/Α) όπσο ίζρπε ηόηε. Οινθιεξώζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 
76922/3926/11-12-1987 Απόθαζε Αλ. Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 192/Γ/1988). Με απηό, ηέζεθε 
πξνζσξηλό όξην ζηνλ νηθηζκό Νίθαηαο, θαζνξίζηεθαλ πεξηνρέο επέθηαζήο ηνπ, θαη ηέζεθαλ πξνηάζεηο 
γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ππόινηπε έθηαζε ηεο θηεκαηηθήο 
πεξηθέξεηαο ηεο Κνηλόηεηαο Νίθαηαο (πεξηνρή Ε.Ο.Δ.). Οη ηειεπηαίεο νπδέπνηε ίζρπζαλ, θαζώο ε 
ζρεηηθή Ε.Ο.Δ. νπδέπνηε εγθξίζεθε. 

 Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γ.Δ. Νίθαηαο / 2009  

Σν έηνο 2004 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο ηνπ σο άλσ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ, κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ππ’αξ.:3888/03.08.2004 ζύκβαζεο κε νκάδα κειεηεηώλ. Σν ελ ιόγσ ρέδην αθνξνύζε 
ην ζύλνιν ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ ηόηε Γήκνπ Νίθαηαο, θαη ζπληάρζεθε ζε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1337/1983 (ΦΔΚ 33/Α) θαη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Ν.2508/1997 (ΦΔΚ 
124/Α). To Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Νίθαηαο νινθιεξώζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 
4153/42375/28-09-2009 Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ).  

Με απηό, θαζνξίζηεθαλ πεξηνρέο επέθηαζεο ζε νξηζκέλνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ θαη θαζνξίζηεθαλ 

ρξήζεηο γεο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ ζην ζύλνιν ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Γήκνπ Νίθαηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζεζκνζεηνύληαη πεξηιεπηηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ηνπ ηνπίνπ (ΠΔΠ) 

 ΠΔΠ α. Οξεηλόο όγθνο ηνπ Υαιθνδόληνπ Όξνπο ζην Ν. Αλαηνιηθό άθξν ηνπ Γήκνπ 

 ΠΔΠ β. Υώξνη Αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο  

 ΠΔΠ γ. Αιζύιιηα 

Εώλεο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ ηεο Γόκεζεο (ΕΔΠΓ) 

 ΕΔΠΓ Α. Νόηην ηκήκα ηνπ Γήκνπ, κε βαζηθή επηδίσμε ηελ δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνύ 
ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο 

 ΕΔΠΓ Β. Βόξεην ηκήκα ηνπ Γήκνπ, κε βαζηθή επηδίσμε ηελ δηαηήξεζε κηαο πεξηνρήο σο 
«ξεδέξβα» γεο γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηεο Λάξηζαο θαη ηε ρσξνζέηεζε αζηηθώλ ρξήζεσλ, 
κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε γε. 

Πεξηνρέο Δγθαηάζηαζεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΠΔΠΓ)  

 ΠΔΠΓ − Α . Πεξηνρή ζην βόξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη αλαηνιηθά ηεο Π.Δ.Ο.  

 ΠΔΠΓ − Β Πεξηνρή ζην βόξεην ηκήκα, κεηαμύ Π.Δ.Ο. θαη Φαξζάισλ.  

 ΠΔΠΓ − Γ . Πεξηνρή ζην βόξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη δπηηθά ηεο ΠΑΘΔ. 

Πεξηνρέο Δπέθηαζεο θαη Νένη Οηθηζηηθνί Τπνδνρείο 

Θεζκνζεηνύληαη επεθηάζεηο γηα νξηζκέλνπο νηθηζκνύο, ώζηε λα θαιπθζνύλ νξγαλσκέλα νη πιένλ 
άκεζεο αλάγθεο θαη λα εμεπξεζνύλ λένη θνηλόρξεζηνη − θνηλσθειείο ρώξνη, θαζώο θαη ηέζζεξηο 
ΠΔΡΠΟ θαηνηθίαο, ώζηε ε πξνζθνξά λα αθνινπζήζεη νκαιά ηελ δήηεζε θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 
θόζηνο γηα ην Γήκν.  

Δλώ αθόκε ζεζκνζεηνύληαη ξπζκίζεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη 
Ρύζκηζε ησλ Οηθηζηηθώλ Τπνδνρέσλ – Πνιενδνκηθώλ ελνηήησλ.  
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 Γηόξζσζε θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ Γ.Δ. Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ  

Ήδε ην έηνο 2014 κε ηελ αξηζκ. 4095/256989/30-01-2014 Απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 52/ΑΑΠ) εγθξίζεθε ε δηόξζσζε θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο Γήκνπ Κηιειέξ, γηα ιόγνπο 
ρσξνζέηεζεο θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.2508/1997 (ΦΔΚ Α 124/13-6-
1997) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 19 παξ. 3 ηνπ Ν.3212/2003 (ΦΔΚ Α 308/31-12-2003), θαη 
ιόγνπο άξηηαο ρσξηθήο νξγάλσζεο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ λένπ Γήκνπ Κηιειέξ πνπ 
ζπγθξνηήζεθε κε ηνλ Ν.3852/2010 ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 3 εδ. β’ ηνπ Ν.3889/2010 (ΦΔΚ Α 
182/14-10-2010). 

Ζ ελ ιόγσ «Γηόξζσζε θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, Π.Δ. Λάξηζαο» 
εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 4095/256989 Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη 
ζεζκνζεηήζεθε κε ην ΦΔΚ 52/ΑΑΠ/18-02-2014. Με ην ελ ιόγσ ρέδην ην ηζρύνλ Γεληθό Πνιενδνκηθό 
ρέδην Γ.Δ. Νίθαηαο ηξνπνπνηείηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία:  

Α. Γηόξζσζε 

α1/ δηόξζσζε-ηαθηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθώλ νξίσλ ηζρύνο ηνπ ΓΠ/2009 

ιόγσ εζθαιµέλνπ ζρεδηαζµνύ ηνπο. 

α2/ θαηάξγεζε ζέζεσλ δσλώλ ΠΔΠ β Υώξσλ Αξραηνινγηθνύ Δλδηαθέξνληνο 

ιόγσ ρσξνζέηεζήο ηνπο εθηόο πεξηνρήο αξµνδηόηεηαο ηνπ ΓΠ/2009, 

µεηά ηελ σο άλσ δηόξζσζε-ηαθηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθώλ νξίσλ ηζρύνο 

ηνπ. 

Β. Σξνπνπνίεζε 

β1/ πξνζζήθε ζηελ Εώλε Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζµνύ ηεο Γόµεζεο ΕΔΠΓ Α 

σο επηηξεπόµελεο ρξήζεο, ηεο εηδηθήο ρξήζεο γεο ησλ λεθξνηαθείσλ 

(άξζξν 1 παξ. Β.27 αληίζηνηρα, ηνπ ΠΓ 23-2/6-3-1987), γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε λνµίµσο πθηζηάµελσλ ρξήζεσλ πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

ΓΠ/2009 θαη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ. 

β2/ θαηάξγεζε ηεο δώλεο 500 µέηξσλ από ηα όξηα ησλ θαζαξά αγξνηηθώλ 

νηθηζµώλ Γίινθν, Εάππεην, Μνζρνρώξην, Κππαξίζζηα, Μύξα, Καιό Νεξό 

θαη Υαξά, ζηελ νπνία δελ επηηξέπνληαη νη θηελνπηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θαη ηζρύο ησλ πξνζθάησο ζεζµνζεηεµέλσλ ξπζµίζεσλ 

πεξί απνζηάζεσλ από ηα όξηα νηθηζµώλ αλάινγα µε ην δπλαµηθό ησλ 

µνλάδσλ (Ν.4056/12, άξζξν 20). 

β3/ δεµηνπξγία εληόο ηεο Εώλεο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζµνύ ηεο Γόµεζεο 

ΕΔΠΓ Β3 λέαο δώλεο Πεξηνρήο Δγθαηάζηαζεο Παξαγσγηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ΠΔΠΓ Γ έθηαζεο 157 πεξίπνπ ζηξεµµάησλ µε 

επηηξεπόµελε ρξήζε ηελ µε νρινύζα βηνηερλία-βηνµεραλία ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Π.Γ. 23-2/6-3-1987 πεξί ‘’Καηεγνξηώλ θαη Πεξηερνµέλσλ Υξήζεσλ 

Γεο’’ (ΦΔΚ 166Γ), γηα ηελ ηαθηνπνίεζε λνµίµσο πθηζηάµελσλ ρξήζεσλ 

πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ΓΠ/2009 θαη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ. 

β4/ µείσζε ηεο επηθάλεηαο ηεο δώλεο Πεξηνρήο Δγθαηάζηαζεο Παξαγσγηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ΠΔΠΓ Β µε επηηξεπόµελε ρξήζε ρνλδξεµπνξίνπ ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 23-2/6-3-1987 πεξί ‘’Καηεγνξηώλ θαη Πεξηερνµέλσλ 

Υξήζεσλ Γεο’’ (ΦΔΚ 166Γ) µε αληίζηνηρε αύμεζε ηεο όµνξεο-

εθαπηόµελεο Εώλεο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζµνύ ηεο Γόµεζεο ΕΔΠΓ Β1.  

β5/ πξνζζήθε ζηελ Εώλε Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζµνύ ηεο Γόµεζεο ΕΔΠΓ Β1 

σο επηηξεπόµελεο ηεο ρξήζεο ησλ εµπνξηθώλ απνζεθώλ (εθ ησλ 

ρξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ π.δ. 24/31.5.1985) γηα ηηο 
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λνµίµσο πθηζηάµελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

4.3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟΤ  

4.3.1 ΑΡΥΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ρεδίνπ απνηειεί ε βειηηζηνπνίεζε ηόζν ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο, 
όζν θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο. Δλώ αθόκε σο γεληθέο αξρέο ηνπ 
ρεδίνπ νξίδνληαη νη παξαθάησ: 

α. Ζ νκαιή απνξξόθεζε ηεο έληνλεο, εμσγελνύο, δήηεζεο γηα Α΄ θαηνηθία, ζε νξγαλσκέλνπο 

ππνδνρείο, γηα λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ. 

β. Ζ νξγάλσζε ησλ αζηηθώλ ή/θαη παξαγσγηθώλ ρξήζεσλ, 

κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε έθηαζε, πνπ αλαδεηνύλ ρσξνζέηεζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

πόινπ ηεο Λάξηζαο θαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο. 

γ. Ο εμνπιηζκόο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Νίθαηαο, γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ξόιν ηνπ σο ‘πξνλνκηαθό’ 

πξνάζηην ηεο Λάξηζαο. 

δ. Ο θαζνξηζκόο ρξήζεσλ γεο θαη ν δξαζηηθόο πεξηνξηζκόο ηεο δόκεζεο ζηνλ έμσ – αζηηθό 

ρώξν, κε ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη γεληθά ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

4.3.2 ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΡΘΡΟ 2) 

Οξίδνληαη νη αθόινπζεο Εώλεο: 

1. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ (ΠΔΠ) 

ΠΔΠ α. Οξεηλόο όγθνο ηνπ Xαιθνδόληνπ όξνπο ζην Ν. Αλαηνιηθό άθξν ηεο Γ.Δ. 

Δπηηξεπόκελεο Υξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α): 

5. Θξεζθεπηηθνί ρώξνη 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο - εγθαηαζηάζεηο 

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ύδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληώλ θαη 

θπζηθνύ αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

34. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο. 

ΠΔΠ β. Υώξνη Αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Ηζρύνπλ νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνύζα γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαζώο θαη 
όζα θαζνξίδνληαη ζηνπο γεληθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη επηπιένλ γηα νπνηαδήπνηε επηηξεπόκελε 
θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ή/θαη δηακόξθσζε ηνπ εδάθνπο, απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο αξκόδηαο 
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, κε ηελ νπνία είλαη δπλαηόλ λα επηβάιινληαη πεξαηηέξσ όξνη θαη πεξηνξηζκνί 
θαηά πεξίπησζε.  

ΠΔΠ γ. Γαζηθέο Δθηάζεηο 

Γελ επηηξέπεηαη ε δόκεζε. Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα απαηηείηαη έγθξηζε ηεο 
αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
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ΠΔΠ δ. Πεξηνρέο Γηθηύνπ Φύζε 2000 

Αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηνπ Γηθηύνπ Φύζε 2000 κε θσδηθό 

«GR1420011 Θεζζαιηθόο Κάκπνο» πνπ πεξηέρεηαη εληόο ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρώλ πνπ βξίζθνληαη εληόο νξίσλ νηθηζκώλ ή εληόο πνιενδνκεκέλσλ 

πεξηνρώλ. 

Με βάζε ηνλ Ν.3937/2011 (ΦΔΚ Α’ 60) δελ επηηξέπνληαη νη θάησζη ρξήζεηο γεο ηνπ άξζξνπ 1 ελόη. ΗΗ 

ηνπ αξηζκ. 59/2018 Π.Γ/ηνο: 

 (23) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (πςειήο όριεζεο). 

Αξηηόηεηα 10.000η.κ. κε παξέθθιηζε ηα 4.000η.κ. γηα όζα γεσηεκάρηα είραλε ην απηό εκβαδόλ ηελ 
31/03/2011, κε εμαίξεζε ηελ αλόξπμε θξεάησλ, ηελ θαηαζθεπή αληιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κηθξώλ 
γεσξγηθώλ απνζεθώλ θαη πδαηνδεμακελώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπλνδώλ έξγσλ ζηαζκώλ 
ειεθηξνπαξαγσγήο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Μεγαιύηεξα όξηα αξηηόηεηαο πνπ νξίδνληαη ζε 
επόκελεο παξαγξάθνπο θαηηζρύνπλ. Καηά ηα ινηπά πξνηείλνληαη νη εθηόο ζρεδίνπ όξνη δόκεζεο όπσο 
ηζρύνπλ γηα ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο.  

2. ΕΩΝΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (ΕΔΠΓ) 

ΕΔΠΓ Α. Νόηην ηκήκα ηεο Γ.Δ. 

Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνύ, αγξνηηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 

Δπηηξεπόκελεο Υξήζεηο γεο, εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

1. Καηνηθία 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999 θαη θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/2017, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

5. Θξεζθεπηηθνί ρώξνη. 

8.1.1. Κέληξα πγείαο θαη θέληξα πγείαο αζηηθνύ ηύπνπ. 

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

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

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ λ.3982/2011) 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο όριεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λέεο θαη 
ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκίκσο πθηζηάκελεο (ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
13727/724−ΦΔΚ 1087/ Β/2003) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε. 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο - εγθαηαζηάζεηο. 

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ύδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληώλ θαη 
θπζηθνύ αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

34. Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο. 

38. Κνηκεηήξηα. 

Γηα ηηο ρξήζεηο γεο (1) Καηνηθία, (20) Απνζήθεο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο όριεζεο) θαη (21) 
Δγθαηαζηάζεηο εθνδηαζηηθήο (ΠΓ 59/2018 (114/Α΄) θαζνξίδεηαη θαηώηεξν όξην αξηηόηεηαο: 4.000 η.κ. 
Γηα ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο γεο (23) Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 
(ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο όριεζεο), θαζνξίδνληαη θαηώηεξν όξην αξηηόηεηαο: 4.000 η.κ. θαη 
αλώηαηνο Γ: 0,6. Σν αλώηαην όξην γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο γεο (24.3) Κηελνηξνθηθέο-
πηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο- Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζνξίδεηαη ζε 100 ηζνδύλακα. 

ΕΔΠΓ Β. Βόξεην ηκήκα ηεο Γ.Δ. (Β1, Β2 θαη Β3) 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο, Γήµνπ Κηιειέξ 

  

4-6  

Βαζηθή επηδίσμε είλαη λα δηαηεξεζεί ε πεξηνρή σο "ξεδέξβα" γεο γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηεο 
Λάξηζαο θαη ηε ρσξνζέηεζε αζηηθώλ ρξήζεσλ, κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε γε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θαηνηθίαο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. 

Αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο, ηηο ηάζεηο θαη ηελ εθδεινύκελε δήηεζε, ε πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 
Εώλεο: 

ΕΔΠΓ Β1 

Γελ επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γξαθεία / Κέληξα έξεπλαο / Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ, γηα θηίξηα ακηγνύο ρξήζεσο γξαθείσλ. 

20. Απνζήθεο (ρακειήο, κέζεο, πςειήο όριεζεο) εθηόο ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ ή δπλάκελσλ λα 
ηαθηνπνηεζνύλ, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα 
δίλεηαη ζε απηέο ε δπλαηόηεηα λα επεθηείλνληαη 

21. Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (λ. 4302/2014) εθηόο ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ ή δπλάκελσλ λα 
ηαθηνπνηεζνύλ, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα 
δίλεηαη ζε απηέο ε δπλαηόηεηα λα επεθηείλνληαη 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο όριεζεο). 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ λ.3982/2011) 

24.Αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο - εγθαηαζηάζεηο. 

 

Δθ ησλ ινηπώλ, επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ γεο ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ π.δ. 59/2018 (114/Α), 
νξίδεηαη θαηώηαην όξην αξηηόηεηαο ηα 4.000 η.κ. γηα ηηο θάησζη ρξήζεηο γεο:  

1. Καηνηθία 

3. Δθπαίδεπζε. 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999θαη θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/201, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

8. Πεξίζαιςε. 

10. Δκπόξην θαη παξνρή πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ: 

15. Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο (λ. 4276/2014). 

Ζ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ επηηξέπνληαη κπνξεί θαη είλαη επηζπκεηό λα γίλεηαη νξγαλσκέλα 
κέζσ κεραληζκώλ όπσο ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδόκεζε), ΒΔΠΔ θιπ.  

ΕΔΠΓ Β2 

Γελ επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γξαθεία / Κέληξα έξεπλαο / Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ, γηα θηίξηα ακηγνύο ρξήζεσο γξαθείσλ. 

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

21. Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (λ. 4302/2014) 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ λ.3982/2011). Δμαηξνύληαη ηα λνκίκσο πθηζηάκελα 
επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα  γηα όζν ρξόλν δηαηεξνύλ ην έξγν ή δξαζηεξηόηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ 
εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο. 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο όριεζεο). Δμαηξνύληαη 
λνκίκσο πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο γηα όζν ρξόλν 
δηαηεξνύλ ην έξγν ή δξαζηεξηόηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο. 
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24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο – εγθαηαζηάζεηο, (εμαηξείηαη ε ρξήζε  24.2. Γεσξγηθέο απνζήθεο θαη 
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθνύ ηνκέα (άξζξν 2 ηνπ από 31.5.1985 π.δ. ΦΔΚ Γ 270).  

Δθ ησλ ινηπώλ, επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ γεο ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ π.δ. 59/2018 (114/Α), 
νξίδεηαη θαηώηαην όξην αξηηόηεηαο ηα 20.000 η.κ. γηα ηηο θάησζη ρξήζεηο γεο:  

1. Καηνηθία 

3. Δθπαίδεπζε 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999θαη θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/201, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

8. Πεξίζαιςε. 

10. Δκπόξην θαη παξνρή πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ 

15. Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο (λ.4276/2014). 

Καηά παξέθθιηζε ζεσξνύληαη άξηηα ηα γήπεδα πνπ ηελ 16/10/2009  έρνπλ εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 4.000 
η.κ. Ο .Γ. γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε γεο δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 0,2. Ζ αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ 
γεο πνπ επηηξέπνληαη κπνξεί θαη είλαη επηζπκεηό λα γίλεηαη νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκώλ όπσο 
ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδόκεζε), ΒΔΠΔ θιπ.  

ΕΔΠΓ Β3 

Γελ επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

11. Γξαθεία / Κέληξα έξεπλαο / Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ, γηα θηίξηα ακηγνύο ρξήζεσο γξαθείσλ. 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ λ.3982/2011). Δμαηξνύληαη ηα λνκίκσο πθηζηάκελα 
επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα  γηα όζν ρξόλν δηαηεξνύλ ην έξγν ή δξαζηεξηόηεηα πνπ έρνπλ θαηά ηελ 
εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο όριεζεο), κε εμαίξεζε ηηο 
εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, κηθξνειεθηξνληθή, θ.ιπ.) θαηά 
αληηζηνίρηζε κε ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 59/2018 (114/Α) θαζώο θαη ηηο λνκίκσο πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο γηα όζν ρξόλν δηαηεξνύλ ην έξγν ή δξαζηεξηόηεηα πνπ 
έρνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο. 

24. Αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο – εγθαηαζηάζεηο, (εμαηξείηαη ε ρξήζε 24.2. Γεσξγηθέο απνζήθεο θαη 
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθνύ ηνκέα (άξζξν 2 ηνπ από 31.5.1985 π.δ. ΦΔΚ Γ 270). 

Οξίδεηαη θαηώηαην όξην αξηηόηεηαο εθ ησλ ινηπώλ επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ γεο ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα 
ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α) ηα 20.000 η.κ. γηα ηηο θάησζη ρξήζεηο:  

1. Καηνηθία 

3. Δθπαίδεπζε. 

4. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζ. 56Α ηνπ λ. 2725/1999θαη θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΣΤ/ΣΠΑΑΔ/408113/21902/2725/603/201, ΦΔΚ 3568 Β/2017). 

8. Πεξίζαιςε. 

10. Δκπόξην θαη παξνρή πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ: 

15. Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο (λ. 4276/2014). 

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ λ.3982/2011) 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο όριεζεο) 

Καηά παξέθθιηζε ζεσξνύληαη άξηηα ηα γήπεδα πνπ θαηά ηελ 16/10/2009 έρνπλ εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 
4.000 η.κ. Ο .Γ. γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε γεο δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 0,2. ηελ ελ ιόγσ πεξηνρή 
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ε αλάπηπμε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ επηηξέπνληαη (πιελ θαηνηθίαο) κπνξεί θαη είλαη επηζπκεηό λα γίλεηαη 
νξγαλσκέλα κέζσ κεραληζκώλ όπσο ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ (κε πνιενδόκεζε), ΒΔΠΔ θ.ιπ., 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξεπκαηηθώλ θέληξσλ ηνπ λ. 3333/ 2005 (ΦΔΚ 91Α), όπσο ηζρπεη.  

3. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ (ΠΔΠΓ) 

ΠΔΠΓ Α - Πεξηνρή ζην βόξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη αλαηνιηθά ηεο Π.Δ.Ο. 

Δπηηξεπόκελεο Υξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα Η θαη ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

Υνλδξεκπόξην (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 29.6.2018), θαη εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

22. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα (άξζξν 17 ηνπ λ.3982/2011) 

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο, όριεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λέεο θαη 
ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λνκίκσο πθηζηάκελεο (ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
13727/724−ΦΔΚ 1087/Β/2003) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε. 

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ύδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληώλ θαη 
θπζηθνύ αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

Δθ ησλ επηηξεπόκελσλ σο άλσ ρξήζεσλ γεο νξίδεηαη θαηώηαην όξην αξηηόηεηαο 4.000 η.κ. θαη 
αλώηαηνο Γ 0.6 γηα ηελ ρξήζε γεο (23).  

ΠΔΠΓ Β - Πεξηνρή ζην βόξεην ηκήκα, κεηαμύ Π.Δ.Ο. θαη Φαξζάισλ. 

Δπηηξεπόκελεο ρξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα Η ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α):  

- Υνλδξεκπόξην (άξζξν 9 ηνπ π.δ. 29.6.2018), θαη εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 
(114/Α):  

23. Βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα 
λνκίκσο πθηζηάκελεο (ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 13727/724−ΦΔΚ 1087/Β/2003) θνηλή ππνπξγηθή 
απόθαζε. 

ΠΔΠΓ  Γ - Πεξηνρή ζην βόξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη δπηηθά ηεο ΠΑΘΔ.  

Δπηηξεπόκελεο Υξήζεηο γεο εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα Η ηνπ ΠΓ. 59/2018 (114/Α): 

Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ρακειήο θαη κέζεο όριεζεο (άξζξν 8 ηνπ π.δ. 29.6.2018), κε θαηώηαην 
όξην αξηηόηεηαο 4.000 η.κ. γηα ηελ ρξήζε γεο (23), θαη εθ ηνπ άξζξνπ 1, ελόηεηα ΗΗ ηνπ ΠΓ. 59/2018 
(114/Α):  

33. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ύδξεπζεο, άξδεπζεο, ηειεπηθνηλσληώλ θαη 
θπζηθνύ αεξίνπ, θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο. 

4. ΔΠΔΚΣΑΔΗ / ΝΔΟΗ ΟΗΚΗΣΗΚΟΗ ΤΠΟΓΟΥΔΗ 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαζνξίδνληαη δύν ηύπνη ππνδνρέσλ: 

 Eπεθηάζεηο, ώζηε λα θαιπθζνύλ νξγαλσκέλα νη πιένλ άκεζεο αλάγθεο θαη λα εμεπξεζνύλ λένη 
θνηλόρξεζηνη - θνηλσθειείο ρώξνη 

 ΠΔΡΠΟ θαηνηθίαο, ώζηε ε πξνζθνξά λα αθνινπζήζεη νκαιά ηελ δήηεζε θαη λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ην θόζηνο γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα. 

4.1 Δπεθηάζεηο: 
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 Οηθηζκνύ Νίθαηαο 543 ζηξ. 

 Οηθηζκνύ Νέσλ Καξπώλ 305 ζηξ. 

 Οηθηζκνύ Νέαο Λεύθεο 115 ζηξ. 

ήηνη ζπλνιηθά 963 ζηξέκκαηα. 

4.2 ΠΔΡΠΟ Καηνηθίαο 

Ζ δήηεζε αλέξρεηαη ζε 2.161 ζηξ. θαη θαηαλέκεηαη σο αθνινύζσο: 

 ΠΔΡΠΟ 1. Έθηαζε ηεο "Οηθηζηηθήο Έλσζεο Καζεγεηώλ ΣΔΗ Λάξηζαο" πεξίπνπ 275 
ζηξεκκάησλ  

 ΠΔΡΠΟ 2.Έθηαζε ηεο "Δξγνιεπηηθήο - Αλαπηπμηαθήο Δ.Δ. ΟΛΤΜΠΟ" πεξίπνπ 216 
ζηξεκκάησλ  

 ΠΔΡΠΟ 3.Έθηαζε ηεο "Οηθηζηηθήο Δλσζεο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ Αεξνπόξσλ Π.Α. Λάξηζαο" 
πεξίπνπ 199 ζηξεκκάησλ  

 ΠΔΡΠΟ 4.Έθηαζε ηεο "Οηθηζηηθέο Αλαπηύμεηο ΑΔ" πεξίπνπ 106 ζηξεκκάησλ (106.088,00 η.κ.). 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ παξαπάλσ πεξηνρώλ αλέξρεηαη ζε 785 ζηξέκκαηα. Ζ ππόινηπε απαηηνύκελε 
έθηαζε, ηεο ηάμεο ησλ 1.376 ζηξ. νξίδεηαη σο πιαθόλ ζπλνιηθά γηα ηηο πεξηνρέο όπνπ νη ΠΔΡΠΟ 
Καηνηθίαο επηηξέπνληαη ζύκθσλα κε ηε παξνύζα, δειαδή ηηο πεξηνρέο ΕΔΠΓ Β1 θαη Β2. 

 

4.3.3 ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΟΗΚΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ - 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3) 

Οη παξαθάησ ξπζκίζεηο απνζθνπνύλ ζηελ Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρύζκηζε ησλ 
Οηθηζηηθώλ Τπνδνρέσλ - Πνιενδνκηθώλ Δλνηήησλ θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Πνιενδόκεζε όισλ ησλ νηθηζηηθώλ ππνδνρέσλ – Πνιενδνκηθώλ Δλνηήησλ θαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα απηώλ κε πίεζε ή/θαη δπλαηόηεηεο εθηόλσζεο ηεο δήηεζεο γηα Α΄ θαηνηθία: 
Νίθαηαο, Ν. Καξπώλ, Ν. Λεύθεο. Πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο ησλ νξηνζεηεκέλσλ 
ηκεκάησλ ησλ νηθηζκώλ, 
ηεο έθηαζεο ηνπ Γ.Π.. ’88 ηεο Νίθαηαο θαη ησλ επεθηάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη. 

 Καηεύζπλζε Πεξηνξηζκνύ ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο 
γεο πςειήο παξαγσγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, όπνπ απηό θξηζεί απαξαίηεην 
θαη πξνζδηνξηζηεί λέν όξην κε εηδηθόηεξε κειέηε.  

 Καζνξηζκό ρξήζεσλ γεο, κέζνπ .Γ., κέζεο πξαγκαηηθήο ππθλόηεηαο, πξνγξακκαηηθώλ 
κεγεζώλ θαη θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ ζε όινπο ηνπο νηθηζηηθνύο ππνδνρείο όπσο 
απεηθνλίδνληαη ζηνπο ράξηεο Π.3.1 έσο Π.3.12 θαη πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

1. Υξήζεηο Γεο 

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

ηνλ νηθηζκό ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο εθηείλεηαη θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηεο νδνύ Φαξζάισλ πνπ 
απνηειεί ηνλ θεληξηθό άμνλα ηνπ νηθηζκνύ. ηνπο ππόινηπνπο νηθηζκνύο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη θαηά 
θαλόλα ην ηκήκα γύξσ από ηελ θεληξηθή πιαηεία. 

1.β) Γεληθή Καηνηθία (άξζξν 3 π.δ. 29.6.2018/114 Α΄). 
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ηνλ νηθηζκό ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηελ έθηαζε ηνπ παιαηνύ ζπλνηθηζκνύ δηαλνκήο, ηνπ 
νηθηζκνύ πξν ’23 θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ησλ θύξησλ νδηθώλ αμόλσλ. ηνπο 
ππόινηπνπο νηθηζκνύο πεξηιακβάλεη ηελ έθηαζε ηνπ παιαηνύ ζπλνηθηζκνύ δηαλνκήο. 

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

ηνλ νηθηζκό ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηελ ππόινηπε εληόο ΓΠ ’88 έθηαζε θαζώο θαη ηηο 
επεθηάζεηο. ηνπο ππόινηπνπο νηθηζκνύο πεξηιακβάλεη ηελ εληόο νξίνπ (θαζνξηζκέλνπο κε ην από 
24.4/3.5.1985π.δ.) έθηαζε θαζώο θαη ηηο επεθηάζεηο. ηηο ΠΔΡΠΟ πεξηιακβάλεη όιε ηελ έθηαζε 

1.δ) Διεύζεξνη ρώξνη – Αζηηθό Πξάζηλν (άξζξν. 7 π.δ. 29.6.2018/114Α΄). 

ηνλ νηθηζκό ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη δώλε θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηνπ ξέκαηνο. 

2. Μέζνο πληειεζηήο Γόκεζεο (ΜΓ) 

α) Μ..Γ. 0,6 

Γηα ηνλ νηθηζκό ηεο Νίθαηαο ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη όιε ηελ έθηαζε ηνπ ΓΠ ’88. Γηα ηνπο ππόινηπνπο 
νηθηζκνύο ηελ εληόο νξίνπ (θαζνξηζκέλνπ κε ην από 24.4/3.5.1985 π.δ.) έθηαζε 

β) Μ..Γ. 0,4 

Ο ηνκέαο πεξηιακβάλεη: 

-Σηο επεθηάζεηο 

-Σηο ΠΔΡΠΟ 

3. Μέζε Πξαγκαηηθή Ππθλόηεηα αλά Ha / Πξαγκαηηθή Υσξεηηθόηεηα 

Ζ Μέζε Πξαγκαηηθή Ππθλόηεηα αλά Ha θαη ε κέγηζηε πξαγκαηηθή ρσξεηηθόηεηα θάζε Πνιενδνκηθήο 
Δλόηεηαο – Οηθηζκνύ θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πξνθύπηεη πξαγκαηηθή ρσξεηηθόηεηα 
όισλ ησλ νηθηζηηθώλ ππνδνρέσλ 29.787 θαηνίθσλ. Δθόζνλ κειινληηθά ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη 
πινπνηεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο εληάμεηο κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ησλ ΠΔΡΠΟ, ε κέγηζηε επηθάλεηα ησλ 
νπνίσλ έρεη θαζνξηζηεί ζε 1.376 ζηξ., ε ρσξεηηθόηεηα πξνζαπμάλεηαη θαηά 3.425 θαηνίθνπο. 

Πίνακαρ 4.3.3-1: Σελική σωπηηικόηηηα / πςκνόηηηα ηων οικιζηικών ςποδοσέων ηηρ Γ.Δ. 

Πνιενδνκηθή 

Δλόηεηα/ 

Οηθηζκόο Υξήζε 

Δπηθάλεηα 

(ζηξ.) 

Δπηθάλεηα 

Μέζνο 

Γ 

Γόκεζε 

γηα 

θαηνηθία 

Γόκεζε 

αλά άηνκν 

(η.κ.) 

πλη. 

θνξεζκνύ 

ι 

Πξαγκαηηθή 

Υσξεηηθόηεηα 

Πξαγκαηηθή 

Ππθλόηεηα ΟΣ 

ΚΥ - 

ΚΦ 

Π.Δ.1/ Νίθαηα 

Ακηγήο 1.660,40 

70% 30% 0,6 

80% 45 0,5 6.199   

Γεληθή 795,9 65% 45 0,5 2.414   

Κέληξν 580,1 50% 40 0,6 1.827   

Πξάζηλν 178,2 - - - -   

Ακηγήο 

Δπέθηαζε 457,9 65% 35% 0,4 80% 45 0,6 1.270   
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Γεληθή 

Δπέθηαζε 78,8 70% 45 0,6 191   

Πξάζηλν 

Δπέθηαζε 6,2 - - - -   

ΤΝΟΛΟ 3.757,50             11.902 32 αη/Ha 

Π.Δ.2/ Γίινθν 

Ακηγήο 283,7 

70% 30% 0,6 50% 

45 

0,4 

530   

Γεληθή 121,7 40 256   

Κέληξν  28,7 40 60   

ΤΝΟΛΟ 434,1             846 19 αη/Ha 

Π.Δ.3/ 

Εάππεην 

Ακηγήο 796,7 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,5 

2.231   

Γεληθή  409,6 40 1.290   

Κέληξν 122,1 40 385   

ΤΝΟΛΟ 1328,4             3.906 29 αη/Ha 

Π.Δ.4/ 

Μνζρνρώξη 

Ακηγήο 211 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

473   

Γεληθή 243,4 40 613   

Κέληξν 17,8 40 45   

ΤΝΟΛΟ 472,2             1.131 24 αη/Ha 

Π.Δ.5/ 

Κππαξίζζηα 

Ακηγήο 206,2 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

462   

Γεληθή 264,2 40 666   

Κέληξν 26,2 40 66   

ΤΝΟΛΟ 496,6             1.194 24 αη/Ha 

Π.Δ.6/ Μύξα 

Ακηγήο 143,2 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

321   

Γεληθή 243,9 40 615   

Κέληξν 16,2 40 41   

ΤΝΟΛΟ 403,3             977 24 αη/Ha 

Π.Δ.7/ Καιό 

Νεξό 

Ακηγήο 251 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

562   

Γεληθή 251 40 633   

Κέληξν 16 40 40   

ΤΝΟΛΟ 518             1.235 24 αη/Ha 

Π.Δ.8/ νθό 

Ακηγήο 184,9 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

414   

Γεληθή 291,7 40 735   
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Κέληξν 42,4 40 107   

ΤΝΟΛΟ 519             1.256 24 αη/Ha 

Π.Δ.9/ Ν. 

Λεύθε 

Ακηγήο 189 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

423   

Γεληθή 136,1 40 343   

Κέληξν 35,3 40 89   

Ακηγήο 

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

ΤΝΟΛΟ 474,7             1.172 25 αη/Ha 

Π.Δ.10/ 

Ν.Καξπαί - 

Ρεύκα 

Ακηγήο 412,7 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

924   

Γεληθή 448,9 40 1,131   

Κέληξν 74,7 40 188   

Ακηγήο 

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

ΤΝΟΛΟ 1.241,40             3.089 25 αη/Ha 

Π.Δ.11/ Υαξά 

Ακηγήο 329,7 

70% 30% 0,6 60% 

45 

0,4 

739   

Γεληθή 342,3 40 863   

Κέληξν 42,3 40 107   

ΤΝΟΛΟ 714,3             1.709 24 αη/Ha 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΗΚΗΜΩΝ   10.360             28.415   

ΠΔΡΠΟ 

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

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ   11.145             30.370   

 

4. Πξνγξακκαηηθά Μεγέζε/Αλάγθεο ζε Γε Πνιενδνκηθώλ Λεηηνπξγηώλ 

Σα πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη ε αλαγθαία γε, γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ πνιενδνκηθώλ ιεηηνπξγηώλ 
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.3.3-2. 

Ωο αξηζκόο εμππεξεηνύκελνπ πιεζπζκνύ ιακβάλεηαη ν εθηηκώκελνο πιεζπζκόο ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Νίθαηαο θαηά ην έηνο 2021 (8.160 άηνκα) πξνζαπμεκέλνο θαηά 50% πεξίπνπ, δειαδή 12.000 
άηνκα. 
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Πίνακαρ 4.3.3-2: Ανάγκερ ζε κοινωνικό εξοπλιζμό ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Νίκαιαρ 

Υξήζε Πξνγξακκαηηθό 

Μέγεζνο (2021) 

ηαζεξόηππν γεο ύλνιν Γεο Αξηζκόο 

κνλάδσλ 

Παξαηεξήζεηο 

Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα 

12.000 Min 200 η.κ. 

θηίξην 

 1 Καιύπηεηαη: από 

Νίθαηα 

Κεληξηθή 

Πιαηεία 

12.000 0,1 – 0,5 Ha  1 Καιύπηεηαη από: 

Νίθαηα 

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

Νίθαηα, Νέεο 

Καξπέο, Νέα Λεύθε 

Κέληξα 

Τγείαο 

12.000   1 Νίθαηα 

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

Νίθαηα, Εάππεην 

Λύθεην 480 7 – 11 η.κ. 3,4 – 5,3 ζηξ. 1 – 2 Καιύπηεηαη από: 

Νίθαηα 

Αζιεηηθό 

Κέληξν 

12.000 5,5 η.κ. 66 ζηξ. (min 25 

ζηξ.) 

2 Καιύπηεηαη από: 

Νίθαηα, Εάππεην 

 

4.3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΠ  (ΑΡΘΡΟ 4) 

Πξόγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ 

1. Φνξέαο Δθαξκνγήο: Ωο Φνξέαο Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ ζα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο Κηιειέξ. 

2. Απαξαίηεηα Έξγα – Μειέηεο: Σα θύξηα απαηηνύκελα έξγα θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα θαη 
αλά ηνκέα αμηνινγείηαη ν βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο θάζε έξγνπ. 

Πίνακαρ 4.3.4 Κύπια απαιηούμενα έπγα και βαθμόρ πποηεπαιόηηηαρ 

ΔΡΓΟ  ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

1. ΠΟΛΔΟΓΟΜΖΖ ΟΗΚΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ   

ΠΔ 1 - Νίθαηα                                   Α 

ΠΔ 9 - Νέα Λεύθε                                Β 

ΠΔ 10 - Ν. Καξπέο/Ρεύκα                         Β 

Λνηπέο ΠΔ - Οηθηζκνί                            Γ 

2. ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ   

Πανάθακςε νηθηζκνύ Νίθαηαο                      Α 

Πανάθακςε νηθηζπνύ Εαππείνπ                     Β 

Πανάθακςε νηθηζκνύ Ν. Καξπώλ / Ρεύκαηνο    Β 

Πανάθακςε νηθηζπνύ Υαξάο                        Γ 

Βειηίσζε ραξαθηεξηζηηθώλ (ηκεκάησλ) αμόλσλ 
δηαζύλδεζεο ησλ νηθηζκώλ                 

Γ 

3. ΤΓΡΔΤΖ   
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Βειηίσζε - αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ νηθηζκώλ   Α 

Κνηλό (εμσηεξηθό) δίθηπν ηξνθνδνζίαο όινπ ηνπ 
Γήκνπ - έληαμε ζην δίθηπν ηnο ΓΔΤΑΛ    

Β 

4. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ   

Γίθηπν νηθηζκνύ Νίθαηα                      Α 

Γίθηπα νηθηζπώλ Εαππείνπ. Ν. Κανπώλ/Ρεύκαηνο. 
Ν. Λεύθε 

Β 

Γίθηπα Λνηπώλ νηθηζκώλ                         Γ 

ύλδεζε πε Γίθηπν ΓΔΤΑΛ (ΔΔΛ)                  Α 

5. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ   

Τινπνίεζε πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ             Α 

Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ                              Β 

 

4.3.5 ΓΔΝΗΚΔ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ (ΑΡΘΡΑ 5,6,7) 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Γεληθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο: 

 ε γήπεδα πνπ ππάγνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ηνκείο ην θηίξην θαηαζθεπάδεηαη ζην 
ηκήκα ηνπ γεπέδνπ όπνπ ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε επηηξέπεηαη, θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
δόκεζεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ην ηκήκα απηό αλήθεη. Ζ αξηηόηεηα ππνινγίδεηαη ζην ζύλνιν 
ηνπ γεπέδνπ. 

 Καηά ηελ πνιενδόκεζε ησλ νηθηζηηθώλ ππνδνρέσλ είλαη δπλαηόλ ηα όξηα ηνπο λα 
κεηαβάιινληαη, ζην βαζκό πνπ απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιενδνκηθήο 
κειέηεο (δεκηνπξγία αξηίσλ νηθνπέδσλ, ράξαμε πεξηθεξεηαθώλ νδώλ, θ.ιπ.). ε πεξίπησζε 
πνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο απαηηείηαη επέθηαζε εληόο ΠΔΠ, ε επηθάλεηα ηεο ελ ιόγσ 
επέθηαζεο δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο ζπλνιηθά πνιενδνκνύκελεο έθηαζεο. 

 Δπηβάιιεηαη ε θάιπςε ησλ λέσλ θηηξίσλ θαη ησλ πξνζζεθώλ κε θεξακνζθεπή. Δμαίξεζε 
κπνξεί λα ππάξμεη γηα θηίξηα εηδηθώλ ρξήζεσλ κε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 
(.Α.) Π.Δ. Λάξηζαο.  
 

 Γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ εθηόο ζρεδίνπ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Νίθαηαο, απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, αλεμάξηεηα 
από ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο κνλάδαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. 
 

 Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ γεο 24.3 Κηελνηξνθηθέο-πηελνηξνθηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη  24.6 Κηελνηξνθηθά Πάξθα (άξζξν 43 ηνπ λ.4235/2014) (π.δ. 59/2018 
(114/Α΄) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 500κ. από ηα όξηα δσλώλ όπνπ 
δελ επηηξέπνληαη. ηηο δώλεο απηέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νηθηζηηθνί ππνδνρείο.  
 

 Μέρξη ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζηηο πεξηνρέο ησλ επεθηάζεσλ, εμαθνινπζνύλ λα 
ηζρύνπλ νη Γεληθέο δηαηάμεηο ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. 
 

 Πξνζζήθεο ζε λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα κπνξεί λα γίλνληαη κε βάζε ηηο πξντζρύνπζεο 
δηαηάμεηο, όζνλ αθνξά ηελ αξηηόηεηα , κόλν γηα ηελ πθηζηάκελε ρξήζε, εθ` όζνλ απηή 
επηηξέπεηαη. 
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 Καηά ηα ινηπά ζηελ εθηόο ζρεδίνπ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, εθαξκόδνληαη νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα 
ηελ εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε, θαζώο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο όπσο θαζνξίδνληαη από ην εθάζηνηε 
ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, γηα όιεο ηηο από ηελ παξνύζα επηηξεπόκελεο ρξήζεηο θαη 
δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 Ννκίκσο πθηζηάκελεο δξαζηεξηόηεηεο/ρξήζεηο γεο πνπ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνύζαο, δύλαηαη λα ιεηηνπξγνύλ, εθόζνλ πιεξνύλ ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο πνπ ηνπο 

έρνπλ ηεζεί, έσο ηε ιήμε ηεο άδεηάο ηνπο θαη ην πνιύ κέρξη ηεο 15/10/2024.  

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ επηηξέπεηαη ε επηζθεπή θαη ν εθζπγρξνληζκόο ησλ 

πθηζηάκελσλ θηηξηαθώλ/ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Μεηά ηελ παύζε/ απνκάθξπλζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο αζύκβαηεο δξαζηεξηόηεηαο/ ρξήζεο επηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή 

αλαθαηαζθεπή όισλ ησλ θηηζκάησλ πνπ πθίζηαληαη λνκίκσο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

παξνύζαο, κε λέα ρξήζε ζπκβαηή κε ηηο επηηξεπόκελεο.  

 

 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2831/2000 (ΦΔΚ 140Α/2000). 

Καηαξγνύκελεο Γηαηάμεηο 

 Παύεη λα ηζρύεη ε ππ’ αξηζκ. 76922/3926/11.12.1987 απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ «Έγθξηζε 
Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΓΠ) ηνπ νηθηζκνύ Νίθαηαο ηεο Κνηλόηεηαο Νίθαηαο (N. 
Λάξηζαο)». 

 Παύεη λα ηζρύεη ε ππ’ αξηζκ. 4153/42375/28-9-2009 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ ΑΑΠ/527). 

 Παύεη λα ηζρύεη  ε ππ’ αξηζκ. 4095/256989/30-1-2014 απόθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ ΑΑΠ/52). 

4.4 ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΣΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

Σα δηάθνξα έξγα θαη ε ζεζκνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηνπ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο 
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα 4.3 θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ 
ζηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ζπλεηζθέξνπλ πξνο ηελ 
θαηεύζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο, ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο εθηόο 
ζρεδίνπ δηάζπαξηεο δόκεζεο θαη αληίζεηα ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο – βηνηερλίαο, ηνπ 
ρνλδξεκπνξίνπ, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο θηελνηξνθίαο κε ηελ θαηάιιειε ρσξηθή νξγάλσζή ηνπο θαη 
ηέινο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ππνδνκώλ ζηνπο νηθηζηηθνύο ππνδνρείο 
ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ. 
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