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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 11 

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/30.08.2022 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  63 

 
     Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 30/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, σύμφωνα με το άρθρο 
78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022), συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ 
συνεδρίαση, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 606689 (171)/26-08-2022 προσκλήσεως 
της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
 
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος 
5. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
6. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
7. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
9. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
11. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος 
12. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
13. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
14. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
15. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, 
τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 2ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. της Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης 
(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) ‘’ΜΥΓΔΩΝΙΑ’’ στη θέση ‘’Λιβαδάκι – Οσία Ξένη’’ της Δ.Κ. Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Μίκρας 
του Δήμου Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης»  
 
 H Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. της Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) 
‘’ΜΥΓΔΩΝΙΑ’’ στη θέση ‘’Λιβαδάκι – Οσία Ξένη’’ της Δ.Κ. Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου 
Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1342/23-08-2022 
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον 
κ. Ευαγ. Παπαδόπουλο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Παπαδόπουλος 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 445747 (9237)/01-08-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., παρουσίασε 
συνοπτικά τα βασικά σημεία της στρατηγικής μελέτης και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις βάσει 
των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, 
τακτικά μέλη, και από τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, σχετικά με τη στάση του Δήμου επί του 
θέματος και την κατά το παρελθόν απόρριψη της μελέτης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο 
σημείο αυτό η Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι ο Δήμαρχος Θέρμης ζήτησε τον σύνδεσμο 
προκειμένου να συμμετάσχει στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, ωστόσο δεν είναι συνδεδεμένος. Στις 
ερωτήσεις απάντησαν ο κ. Παπαδόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου. 
Όσον αφορά το ερώτημα για το ΣτΕ, η κ. Πατουλίδου διευκρίνισε ότι η υπάλληλος που συνέταξε 
την εισήγηση απουσιάζει σε άδεια και ότι η σχετική ερώτηση θα απαντηθεί σε δεύτερο χρόνο. Οι 
ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 
και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Ζέρβας 
εξέφρασε την προσωπική του επιφύλαξη σχετικά με τους οικοδομικούς οργανισμούς.   
 
Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, υιοθετώντας τους 
προβληματισμούς και τις ενστάσεις των προηγούμενων ομιλητών.  
 
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε αποκλειστικά και μόνο την αρτιότητα της 
μελέτης αλλά σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, κρίνουμε και τη σκοπιμότητα του έργου αλλά και 
το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και δεν είναι άλλο από την ιδιωτική 
πολεοδόμηση, την εμπορευματοποίηση της γης και των χρήσεών της, το γεγονός ότι στα πλαίσια 
του καπιταλισμού η κατοικία είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό.  
Ξεκαθαρίζουμε εξαρχής την αντίθεσή μας στην πολιτική της ιδιωτικής πολεοδόμησης και την 
πολύμορφη προώθησή της τις τελευταίες δεκαετίες από όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις 
διαμορφώνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν διάφοροι οικοδομικοί συνεταιρισμοί 
και οι Π.Ε.Ρ.Π.Ο.. 
Επί της ουσίας η ιδιωτική πολεοδόμηση είναι ένα εργαλείο στα χέρια μεγαλοκατασκευαστών και 
κατόχων μεγάλης ακίνητης περιουσίας, συνολικά στα χέρια του κεφαλαίου, για την προώθηση 
κερδοφόρων επενδύσεων με όρους που θα διασφαλίζουν μέγιστη κερδοφορία. Δίνει τη 
δυνατότητα στο μεγάλο κεφάλαιο να κατασκευάζει νέα πολεοδομικά συγκροτήματα, με τους όρους 
χρήσης που θεωρεί ως απαραίτητους, στις περιοχές που κρίνει.  
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη διασφάλιση νέων επενδυτικών πεδίων, την άρση περιορισμών 
στη χρήση γης την επιτάχυνση της συγκέντρωσης γης και τεχνικών έργων. Με αυτό τον τρόπο και 
σε συνδυασμό με τις “νόμιμες” διεξόδους της αστικής χωροταξικής και περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας διασπείρονται άναρχα χρήσεις γης ακόμα και εκτός οικισμών, σε πρώην δασικές 
εκτάσεις που αποχαρακτηρίστηκαν από τη δασοκτόνα πολιτική του κεφαλαίου και των διαδοχικών 
κυβερνήσεων. 
Βέβαια με δεδομένο το γεγονός πως η κατοικία αποτελεί πανάκριβο εμπόρευμα αντί για κοινωνικό 
αγαθό, είναι δυνατό να αξιοποιούνται διάφοροι μικροϊδιοκτήτες που συμμετέχουν σε οικοδομικούς 
συνεταιρισμούς, ως μοχλός πίεσης για την προώθηση της ιδιωτικής πολεοδόμησης.  
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Η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ είναι στην ουσία η εκπλήρωση μιας “τυπικής” υποχρέωσης και 
συμμόρφωσης με απόφαση του ΣτΕ, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ιδιωτικής 
πολεοδόμησης των ιδιόκτητων εκτάσεων του εν λόγω οικοδομικού συνεταιρισμού και να ανοίξει ο 
δρόμος για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.  
Πάσχει όμως στην ουσία, όπως και το σύνολο των ΜΠΕ που στο σημερινό πλαίσιο δεν μπορούν 
να είναι κάτι άλλο από απολογητικές εκθέσεις των επενδύσεων που υποστηρίζουν. 
Αδυνατεί να συνεκτιμήσει το σύνολο των σωρευτικών επιπτώσεων στην περιοχή, τόσο των 
υφιστάμενων έργων, υποδομών και δραστηριοτήτων, όσο και έργων συναφών με αυτό που 
περιγράφει. 
Αναφέρουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα, που έχουν και συνάφεια μεταξύ τους 
1) Η έκταση που του οικοδομικού συνεταιρισμού υπάγεται στην ΠΕ14 του ΓΠΣ ΔΕ Μίκρας που 
είχε θεσπίσει την έκταση ως Περιοχή Συνεταιριστικής Δόμησης (ΠΣΔ) και με την τροποποίησή του 
ως Π.Ε.Ρ.Π.Ο.. Στην ίδια ΠΕ ανήκουν και οι εκτάσεις άλλων 2 οικοδομικών συνεταιρισμών, για τις 
οποίες δεν δίνεται κανένα στοιχείο σχετικά με την πολεοδόμησή τους, κάτι το οποίο είναι “φυσικό” 
επόμενο μέσα στην αναρχία του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης, αφού το τί θα γίνει εκεί 
εξαρτάται από την υλοποίηση των αντίστοιχων επενδύσεων.  
2) Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, αλλά 
εκτός ζωνών κατάκλυσης, σύμφωνα με τα ΣΔΚΠ που ισχύουν. Παρόλα αυτά όμως, στις 
22/5/2020 στην περιοχή εκδηλώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, οικισμοί κηρύχθηκαν σε 
καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Η ΣΜΠΕ αναφέρει τα παραπάνω, αλλά δεν κάνει καμία εκτίμηση 
σχετικά με την επίπτωση που θα έχει η κατασκευή του οικισμού και η κάλυψη των οικοπέδων στη 
διαμόρφωση του τελικού πλημμυρικού κινδύνου. Αναφέρει πως έχουν εκπονηθεί οριστική μελέτη 
για το δίκτυο απορροής ομβρίων, το οποίο θα παροχετεύει τα νερά σε παρακείμενο ρέμα για το 
οποίο έχει εκπονηθεί υδραυλική μελέτη. Πουθενά όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
περιγράφουν σε ικανό βαθμό αυτές τις μελέτες. Δεν υπάρχει καμία εκτίμηση για τα αντίστοιχα 
ζητήματα που προκύπτουν από την ιδιωτική πολεοδόμηση των άλλων 2 περιοχών οικοδομικών 
συνεταιρισμών μέσα στην ίδια ΠΕ. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες οριστικές μελέτες που αναφέρεται πως έχουν εκπονηθεί (π.χ. 
αποχέτευσης και της δυνατότητας τα λύματα να μεταφέρονται στην ΕΕΛ “Αινεία”, αν επαρκεί η 
δυναμικότητα της ΕΕΛ και μέχρι ποιο σημείο πληθυσμιακής ανάπτυξης μπορεί να καλύπτει τις 
ανάγκες. Ο συγκεκριμένος οικισμός θα έχει πληθυσμό κορεσμού 314 άτομα. Οι άλλοι 2 όμως; 
Επίσης, ποια είναι η δυναμική του της πληθυσμιακής μεταβολής στην περιοχή ή του τουρισμού 
που θέλουν να αναπτυχθεί; Θα επαρκούν οι υποδομές;) 
Κατά την άποψή μας, όλα όσα αναφέρθηκαν περιγράφουν την αναρχία της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης, τα νέα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί η ιδιωτική πολεοδόμηση, τα στενά όρια και τους 
στόχους του αστικού χωρικού σχεδιασμού που δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη για φθηνή 
σύγχρονη λαϊκή στέγη με υψηλού επιπέδου υποδομές.  
Με βάση τα παραπάνω τοποθετούμαστε με ΛΕΥΚΟ.». 
 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Ανέφερε ότι οι 
πολεοδομικοί συνεταιρισμοί είναι μια παλιά και κακή ιστορία. Αναφέρθηκε στα προβλήματά τους 
και στο γεγονός ότι η πολεοδομική ανάπτυξη που προσφέρουν είναι στρεβλή. Θεωρεί ότι δεν είναι 
σωστός τρόπος πολεοδόμησης να βρίσκεται μια περιοχή, να μπαίνει στο ΓΠΣ με όποιες πιέσεις 
και να δημιουργούνται οικισμοί. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ανατολικής Αττικής. Σε σχέση με 
τον συγκεκριμένο συνεταιρισμό, τόνισε ότι δεν έχει καμία δομή κοινωνικού χαρακτήρα και ότι τα 
τετραγωνικά πρασίνου που προβλέπονται ανά κάτοικο είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα σύγχρονα 
δεδομένα, λιγότερα από αυτά που προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την οικιστική δόμηση θα πρέπει να γίνεται με επέκταση των σχεδίων 
πόλεων, εκεί που υπάρχει ανάγκη, ώστε να είναι πιο αποδοτικές οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
σε αυτές τις επεκτάσεις.  
 
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.  
Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Παπαδόπουλου, τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις 
των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
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αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.» και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 
136/09.07.2022) με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-
19, το με αρ. πρωτ.: 1342/23-08-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 445747 (9237)/01-08-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

                    Γνωμοδοτεί ομόφωνα  
      (Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος  
                                                      τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                

Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. της Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) 
‘’ΜΥΓΔΩΝΙΑ’’ στη θέση ‘’Λιβαδάκι – Οσία Ξένη’’ της Δ.Κ. Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου 
Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκπονείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για την ΠΕΡΠΟ «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» της 
έκτασης του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού (ΑΟΣ) ΜΥΓΔΩΝΙΑ ΣΥΝ ΠΕ, που βρίσκεται στη 
θέση Λιβαδάκι –Οσία Ξένη (Γκαραγκάνια) και εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ14 
οικιστικής περιοχής, όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ’αρ. 24517/18-6-2003 Απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(Γ.Π.Σ.) των οικισμών 
Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Καρδίας και Κάτω Σχολαρίου του Δήμου Μίκρας (Ν.Θεσσαλονίκης)» (ΦΕΚ 
137Δ/18-2-2004). 

Αρχή Σχεδιασμού για την έγκριση της ΣΜΠΕ  είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) 
του ΥΠΕΝ. 

Η έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού είναι ενιαία και αποτελείται από τα όμορα αγροτεμάχια 
326 (μέρος), 327 και 328 οριστικής διανομής 1931 του Υπ. Γεωργίας της Δ.Κ. Πλαγιαρίου 
Δήμου Θέρμης. Η έκταση εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ14  του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των οικισμών Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Καρδίας και Κάτω Σχολαρίου 
του Δήμου Μίκρας (Ν. Θεσσαλονίκης) ως περιοχή Συνεταιριστικής Δόμησης και ως  περιοχή 
ΠΕΡΠΟ με μεταγενέστερη τροποποίηση του ΓΠΣ χωρίς αλλαγή της ισχύουσας οικιστικής χρήσης. 

Το ακίνητο καταλαμβάνει έκταση 52.852,08 τμ. 
Οι χρήσεις γης της περιοχής ΠΕΡΠΟ «ΜΥΓΔΩΝΙΑ» του ΑΟΣ ΜΥΓΔΩΝΙΑ ΣΥΝ ΠΕ καθορίσθηκαν 
από το ΓΠΣ των οικισμών Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Καρδίας και κάτω Σχολαρίου του 
Καποδιστριακού Δήμου Μίκρας (Ν. Θεσσαλονίκης) Η περιοχή εντάσσεται στην Πολεοδομική 
Ενότητα 14 Οσία Ξένη-Γκαραγκάνια με χρήση γης αμιγή κατοικία και μέσο συντελεστή 
δόμησης 0,2 για το σύνολο της έκτασης. Σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις είναι αυτές που προσδιορίζονται από το άρθρο 2 για την αμιγή κατοικία του από 
23-2-1987 Προεδρικού Διατάγματος επομένως επιτρέπονται οι εξής δραστηριότητες: κατοικία, 
ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες), εμπορικά καταστήματα…». 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

• Έκταση ιδιοκτησίας οικ. Συνεταιρισμού είναι 52852,08τ.μ 
• Περιοχή κατάλληλη για δόμηση: 51239,36  τμ 
• Ανατολικά η έκταση του Ο.Σ συνορεύει με οριοθετημένο ρέμα. 
• Η πρόσβαση στη περιοχή μελέτης πραγματοποιείται από δυτικά. 
• Ο πληθυσμός κορεσμού υπολογίστηκε σε 314 άτομα. 
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• Σύμφωνα με απόφαση του Οικ. Συνεταιρισμού, η πολεοδόμηση στοχεύει στην οργάνωση 
του χώρου ώστε να αποδοθούν στα 53 μέλη αυτοτελή κατά το δυνατόν ισάξια – ισότιμα και 
διαμπερή οικόπεδα με τετραγωνισμένα σχήματα. 

• Κύριο χαρακτηριστικό της πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης 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 με ένα κεντρικό οδικό άξονα που αποτελεί την 
κεντρική είσοδο-έξοδο του οικισμού που προορίζεται να παραλάβει όλες τις δημοσιότερου 
χαρακτήρα μετακινήσεις και με χωροθέτηση των περισσότερων θέσεων παρόδιας 
στάθμευσης και δευτερεύουσες οδούς που εξυπηρετούν την τοπική κυκλοφορία και μέρος 
των οποίων θα κατασκευαστούν ως πεζόδρομοι. 

• Τα οικόπεδα είναι ίδιου περίπου εμβαδού, στην πλειοψηφία τους με ομοιόμορφο 
ορθογωνικό σχήμα (ελαφρά τραπεζοειδές) και τα οποία οργανώνονται σε διαμπερή 
Οικοδομικά Τετράγωνα 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. 
 
 
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 
Ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος σύμφωνα με την 
Κ.Υ.Α 107017/2006 μελετήθηκε σε και αναλύθηκε  στους παρακάτω βασικούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες – άξονες που είναι η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα, η πανίδα, το έδαφος, τα νερά, ο 
αέρας, το κλίμα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, τα  υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονομιά και το τοπίο. Για τους παραπάνω παράγοντες έγινε εκτίμηση και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων και ετέθησαν οι στόχοι και οι κατευθύνσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Προβλέπεται Σύστημα Παρακολούθησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από 
την εφαρμογή του Σχεδίου. 
 
 
 ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία, μέσα 
στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η υπηρεσια δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της 
ΣΜΠΕ που της απεστάλη. 

 
 
Δ) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά του προοιμίου, τα προαναφερόμενα και τις σχετικές διατάξεις της 
κείμενης  νομοθεσίας 
 

Εισηγείται θετικά 
 
για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σ.Μ.Π.Ε με την ενσωμάτωση σε αυτή των παρακάτω: 

 

 Για τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να τηρηθεί, όπου απαιτείται, η διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες και έρευνες για την 
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητάς τους. 

 Να γίνει εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
από την εφαρμογή του Σχεδίου στο περιβάλλον σύμφωνα με το αρ. 9 της Υ.Α. 107017/2006. 

 Για την υλοποίηση του σχεδίου να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες και έργα που 
αφορούν το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. 

 Για τον οικισμό να εξασφαλιστούν, κατά προτεραιότητα, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, 
ύδρευση, αποχέτευση, και για την αποκομιδή των στερεών αποβλήτων να πραγματοποιηθούν 
γωνίες ανακύκλωσης  σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (αρ. 21 του Ν.4447/2016). 
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 Για την ενεργειακή αναβάθμιση του οικισμού να πραγματοποιηθεί η σύνδεσή του με το 
φυσικό αέριο. 
 

 

        Η Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
        
 
 
                                                                                                                    (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
   Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                      ανωτέρω)          
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