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 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 13 

Αριθµ. Συνεδρίασης 13η/31.08.2021 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  77 

 

     Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 31/08/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.µ., σε συνέχεια της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-
2020), της µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), της υπ’ αριθµ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και της µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: 
Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική ‘’µε τηλεδιάσκεψη’’ συνεδρίαση η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) 
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. 537043 (295)/27-08-2021 προσκλήσεως 
του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό µέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
8. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
10. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
12. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
13. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
14. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό 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. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
τακτικό µέλος, λόγω ασθένειας. Η παράταξη που εκπροσωπεί ο κ. Ιγνατιάδης ενηµέρωσε µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα για την απουσία του.   
 
Η σειρά µε την οποία συζητήθηκαν τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο, 3ο, 2ο, 4ο και 
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5ο. 
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωµοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. 
Πεύκων του ∆. Νεάπολης – Συκεών, Π.Ε. Θεσσαλονίκης»  
 
   Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Πεύκων του 
∆. Νεάπολης – Συκεών, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 
1273/24-08-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε 
στη συνεδρίαση τον κ. Ευστ. Οικονόµου, µέλος της µελετητικής οµάδας της Σ.Μ.Π.Ε.. Εν συνεχεία 
έδωσε το λόγο στον κ. Ηρ. Λάτσιο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Λάτσιος 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 413611 (10046)/16-08-2021 εισήγηση του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.. 
Ανέφερε ότι στόχος του Γ.Π.Σ. είναι η αναβάθµιση της περιοχής και του αστικού χώρου και ότι 
πρόκειται για καλά τεκµηριωµένο σχέδιο µε ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως π.χ. τα 
ρέµατα.   

Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος. Η κ. Αγαθαγγελίδου 
κατέθεσε και γραπτώς τις ερωτήσεις της ως εξής:  
« 1. Ποιος έφερε σε µας την ΣΜΠΕ; Το Υπουργείο; ο ∆ήµος; η Αποκεντρωµένη;  
2. Υπάρχει ΓΠΣ της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων του ∆ήµου Νεαπολέως-Συκεών; Για να εγκριθεί 
ένα ΓΠΣ που δεν πέρασε από ∆ηµοτικό Συµβούλιο χρειάζεται θετική γνωµοδότηση επί της ΣΜΠΕ;  
3. Στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό της εισήγησης αναφέρεται ότι θα υπάρξουν ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
συνέπειες στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, στην πανίδα, χλωρίδα, στο έδαφος, στα νερά και 
τον αέρα, αλλά θα είναι αναστρέψιµες... Αυτό δεν το καταλαβαίνω, ιδίως στην πανίδα. Θα 
επιστρέψουν τα ζώα και τα πτηνά; Άντε στην χλωρίδα να πω ότι θα δεν δεντροφυτεύσουµε. Θα 
ξαναγίνει το έδαφος, το νερό;  
4. Ωραία τα συστήµατα παρακολούθησης, αλλά από ποιον θα γίνονται; µήπως θα είναι ως 
συνήθως επί χάρτου;  
5. Η προτροπή για ΑΠΕ καλό είναι να διευκρινίζεται ότι δεν εννοεί ανεµογεννήτριες αλλά να 
περιορίζεται σε φωτοβολταϊκά σε στέγες... 
6. Οι επιφυλάξεις µας για την ΣΜΠΕ βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις 2 επεκτάσεις προς τα δυτικά 
αλλά και ανατολικά. Οι επεκτάσεις δεν θα ασκήσουν µεγαλύτερες πιέσεις στον Ξεροπόταµο; Ο 
οποίος ήδη αντιµετωπίζει προβλήµατα που δεν φαίνονται να επιλύονται ούτε από το ΓΠΣ αλλά 
ούτε και από την ΣΜΠΕ υπό εξέταση.  
7. Η προτροπή για τεχνικογεωλογική µελέτη της εισήγησης, για να µην έχουµε φαινόµενα 
κατολισθήσεων (βλέπε διασταύρωση προς ΦΙΛΥΡΟ) επιβάλλει ως προϋπόθεση τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά µέτρα και έργα;». 
Στο σηµείο αυτό ζήτησε τον λόγο ο κ. Οικονόµου, µέλος της µελετητικής οµάδας. Ο κ. Οικονόµου 
έδωσε διευκρινίσεις σχετικά µε τα ζητήµατα που έθιξε η κ. Αγαθαγγελίδου, ανέλυσε τα στάδια από 
τα οποία έχει περάσει µέχρι τώρα το Γ.Π.Σ. και ενηµέρωσε το Σώµα ότι για το συγκεκριµένο Γ.Π.Σ. 
έχει ήδη γνωµοδοτήσει τέσσερις φορές το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών.  
Συµπληρωµατικά έδωσε απαντήσεις - διευκρινίσεις και ο κ. Λάτσιος. Οι απαντήσεις είναι 
καταγεγραµµένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν µε λευκό, κατέθεσαν και γραπτώς 
την τοποθέτησή τους ως εξής: «Θεωρούµε θετικό το γεγονός σύνταξης Σ.Μ.Π.Ε. του Γ.Π.Σ. 
Πεύκων. Συµφωνούµε στους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η εισήγηση της ∆/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της ΜΕΘ, µε τη διευκρίνιση ότι όπου αναφέρεται η προτροπή «να 
ενθαρρύνονται δράσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση έργων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας» εννοούνται κυρίως φωτοβολταϊκά σε στέγες και όχι ανεµογεννήτριες τόσο κοντά σε 
κατοικηµένη περιοχή.  

ΑΔΑ: 665Ω7ΛΛ-Π31



http://www.pkm.gov.gr 3 

Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρούµε την προτροπή εκπόνησης τεχνικογεωλογικής µελέτης, για την 
αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων που εκδηλώνονται στα όρια της ∆.Ε., η οποία θα 
προτείνει τα απαραίτητα γεωτεχνικά µέτρα και έργα. Εννοούνται βέβαια τα κατολισθητικά 
φαινόµενα που εντοπίζονται στους έντονους µαιανδρισµούς του χειµάρρου, κοντά στη 
διασταύρωση προς Φίλυρο, όπου έχουν κατασκευαστεί µικροί οικιστικοί πυρήνες. 
Παράλληλα όµως διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις για την κύρια οικιστική επέκταση που θα γίνει 
στα δυτικά, προς το στρατιωτικό νοσοκοµείο, αλλά και τη µικρότερη που θα γίνει στα ανατολικά, 
µεταξύ των οδών Φιλίππου και Προπυλαίων, όπου υπάρχει θαµνώδης βλάστηση πουρναριών. 
Εκτός των πολεοδοµικών επιπτώσεων, θεωρούµε ότι αυτές οι επεκτάσεις θα ασκήσουν 
αυξηµένες πιέσεις επί των κλάδων και της κύριας κοίτης του χειµάρρου Ξηροπόταµου.».  
Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  
Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό. Θεωρεί ότι 
υπάρχουν θέµατα µε την οριοθέτηση του Ξηροποτάµου και µε τις αναδασωτέες περιοχές, καθώς 
και ότι το πράσινο θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο στο πολεοδοµικό σχέδιο. 
Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Λάτσιου, τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των 
µελών και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο 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. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 
νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 
125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου 
Προέδρου 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.», 
την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-
03-2020), την µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) 
εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών 
σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, την υπ’ αριθµ. 
427/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), το µε αρ. 
πρωτ.: 1273/24-08-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και την 
µε αρ. πρωτ.: 413611 (10046)/16-08-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

                       Γνωµοδοτεί οµόφωνα  
  (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Γκανούλης Φίλιππος  
                                              τοποθετήθηκαν µε λευκό)                                                   

 

Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Πεύκων του ∆. 
Νεάπολης – Συκεών, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την εισήγηση που ακολουθεί. 
 
 
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αφορά το υπό 
εκπόνηση Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεύκων του ∆ήµου 
Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
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Η Αρχή του Σχεδιασµού του υπό µελέτη Σχεδίου είναι ο ∆ήµος Νεάπολης -Συκεών. 
 
Στόχος του σχεδίου 
Η σύνταξη και η εκπόνηση της µελέτης του Γ.Π.Σ., ως χωροταξικό και πολεοδοµικό σχέδιο σε 
επίπεδο ∆.Ε. ή ∆ήµου, αποτελεί έργο άµεσης προτεραιότητας, στόχος του οποίου είναι η 
γενικότερη αναβάθµιση της περιοχής και ιδιαίτερα του αστικού χώρου, καθώς η περιοχή 
µελέτης αποτελείται από την οικιστική περιοχή και τµήµα του δάσους του Σέιχ-Σου, 
συνεπώς, στις προτάσεις και στο σχεδιασµό, δίνεται βαρύτητα σε αυτά τα δύο στοιχεία. Όσον 
αφορά στην οικιστική περιοχή, οι στόχοι του σχεδίου σχετίζονται µε: την κάλυψη των µελλοντικών 
στεγαστικών αναγκών στον οικισµό των Πεύκων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
προτεινόµενο µοντέλο ανάπτυξης, καθώς και τις υφιστάµενες συνθήκες και δεδοµένα● την 
αναδιοργάνωση των χρήσεων γης, µε βάση τα χαρακτηριστικά του οικισµού και την εξέλιξή τους 
την τελευταία δεκαπενταετία● τη διατύπωση προτάσεων για την κυκλοφοριακή οργάνωση µε νέες 
ρυθµίσεις για τον οικισµό● την αξιοποίηση των θεσµοθετηµένων κοινόχρηστων χώρων και η 
πρόταση νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή επέκτασης● και τέλος, την 
προστασία και αξιοποίηση του δάσους του Σέιχ-Σου, αλλά και των ρεµάτων που διέρχονται µέσα 
από την οικιστική περιοχή, προς όφελος των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας. 
 
Περιγραφή του σχεδίου  
Εφαρµόζοντας τις αρχές του προτύπου της ισόρροπης χωρικής οργάνωσης, η εδαφική 
περιφέρεια της ∆.Ε. οργανώνεται σε ευρύτερες ζώνες ανάλογα µε τη χρήση και το βαθµό 
προστασίας τους. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του Ν. 2508/1997 οργανώνεται: 

• Στις Πολεοδοµηµένες και προς Πολεοδόµηση Περιοχές, στις οποίες περιλαµβάνονται οι 
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης. 

• Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), στις οποίες περιλαµβάνονται η Περιοχή 
Προστασίας Περιαστικού ∆άσους Θεσσαλονίκης, όπου εντάσσεται το δάσος του Σέιχ-Σου, 
και η Περιοχή Προστασίας ∆άσους και ∆ασικών Εκτάσεων. 

• Στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης, στις οποίες περιλαµβάνονται η Περιοχή 
Ειδικών Χρήσεων (κοιµητήριο Πεύκων) και η Περιοχή Εξυπηρέτησης Οδικών Υποδοµών. 
 
Η ∆.Ε οργανώνεται σε τρεις Πολεοδοµικές Ενότητες (Π.Ε.) µε Μέσο Συντελεστή ∆όµησης 0,6. 
 
Συνολικά, η νέα πρόταση της πολεοδοµικής οργάνωσης του οικισµού σε Πολεοδοµικές Ενότητες, 
συµπεριλαµβανόµενης της νέας προς πολεοδόµηση επέκτασής του, παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο Πίνακα: 
 

Πολεοδοµική Ενότητα   Έκταση (σε 
στρ.) 

Π.Ε.1 Τµήµα οριοθετηµένου οικισµού και 
επέκταση α @ κατοικίας  

749 

Π.Ε.2  Τµήµα οριοθετηµένου οικισµού 1.138 

Π.Ε.3 Τµήµα οριοθετηµένου οικισµού και 
επέκταση α @ κατοικίας 

886 

 
Η πρόταση του υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. µειώνει τις θεσµοθετηµένες Πολεοδοµικές Ενότητες 
του οικισµού των Πεύκων από πέντε σε τρεις, καθιστώντας τις ενότητες αυτοδύναµες ως προς 
την οργάνωση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 
 
Στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης εντάσσονται η Περιοχή Ειδικών Χρήσεων 
και η Περιοχή Εξυπηρέτησης Οδικών Υποδοµών. 

• Ως Περιοχή Ειδικών Χρήσεων ορίζεται η έκταση του Κοιµητηρίου του οικισµού, που 
βρίσκεται στα βόρεια του. Η περιοχή αυτή διατηρεί τις υπάρχουσες χρήσεις της. Οι όροι και 
οι περιορισµοί ανάπτυξης της ορίζονται από το από 24-05-1985 π.δ. (ΦΕΚ ∆ @ 270), τις 
γενικές διατάξεις της µελέτης του Γ.Π.Σ. και τη γενική νοµοθεσία περί Κοιµητηρίων. 

• Ως Περιοχή εξυπηρέτησης οδικών υποδοµών καθορίζεται µια αδόµητη έκταση στον 
ανισόπεδο κόµβο Κ6 της Περιφερειακής Οδού. Πρόκειται για τµήµα της ζώνης 
απαλλοτρίωσης της Περιφερειακής Οδού και χρησιµοποιείται δυνητικά για εξυπηρέτηση 
της λειτουργίας της (π.χ. χώρος προσωρινής αποθήκευσης για τις εργασίες συντήρησης της 
Περιφερειακής Οδού). 
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• Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), σύµφωνα µε την § 4 του αρ. 4, του 

Ν.2508/1997, 
περιλαµβάνουν εκτάσεις µε ιδιαίτερη οικολογική αξία,έχουµε δυο περιοχές ΠΕΠ, την Περιοχή 
Προστασίας Περιαστικού ∆άσους Θεσσαλονίκης και την Περιοχή Προστασίας ∆άσους και 
∆ασικών Εκτάσεων. Η Περιοχή Προστασίας Περιαστικού ∆άσους Θεσσαλονίκης περιλαµβάνεται 
από τµήµα του Περιαστικού ∆άσους Θεσσαλονίκης Σέιχ-Σου, το οποίο χρήζει απόλυτης 
προστασίας λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής, αισθητικής και πολιτιστικής αξίας. Καλύπτει περίπου 
το 20% της έκτασης της ∆.Ε.. Η Περιοχή Προστασίας ∆άσους και ∆ασικών Εκτάσεων 
περιλαµβάνει τη βόρεια εξωαστική περιοχή της ∆.Ε. Πεύκων. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
αναδασωτέες εκτάσεις. 
 
Προτεινόµενες χρήσεις γης από το Γ.Π..Σ 
Στις περιοχές Ειδικών Χρήσεων προτείνεται η διατήρηση των υφιστάµενων χρήσεων, 
δηλαδή, του Κοιµητηρίου Πεύκων. 

• Στην Περιοχή εξυπηρέτησης οδικών υποδοµών, στην αδόµητη έκταση στον ανισόπεδο 
κόµβο Κ6 της Περιφερειακής Οδού, η οποία αποτελεί τµήµα της ζώνης απαλλοτρίωσής της και 
χρησιµοποιείται δυνητικά για εξυπηρέτηση της λειτουργίας της (π.χ. χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης για τις εργασίες συντήρησης της Περιφερειακής Οδού). 
 

• Στην Περιοχή Προστασίας Περιαστικού ∆άσους Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται κάθε 
δόµηση, µε εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και 
απαραίτητα έργα υποδοµής οργανισµών κοινής ωφέλειας. Είναι, τέλος, δυνατό να ισχύσουν 
επιπλέον περιορισµοί και διαχειριστικά µέτρα του άρθρου 19 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α @ 160), 
όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α @ 60/2011). 

• Στην Περιοχή Προστασίας ∆άσους και ∆ασικών Εκτάσεων και συγκεκριµένα στις εκτάσεις 
που έχουν κηρυχτεί ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες επιτρέπονται µόνο οι επεµβάσεις που 
ορίζονται για τις αναδασωτέες στο ΣΤ @ Κεφάλαιο του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Στις εκτάσεις µη δασικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι περιορισµένες, χωρίς βλάστηση και 
χωρίς δόµηση, προτείνεται από το Γ.Π.Σ. να επιτρέπονται καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, περίθαλψη και κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, αθλητικές εγκαταστάσεις 
κτιριακού όγκου µικρότερου των 2.000 κ.µ., πολιτιστικές εγκαταστάσεις (υπαίθρια θέατρα και 
κινηµατογράφοι), παιδικές χαρές και χώροι ηµερήσιου τουρισµού, καθώς και κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας (π.χ. αποθήκες και κτίρια ενσταβλισµού ζώων), στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Επιπλέον, επιτρέπεται η ίδρυση 
περιβαλλοντικού/οικολογικού πάρκου µε σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση, την ήπια αναψυχή και τη δηµιουργία πνεύµονα αστικού/περιαστικού πρασίνου. 
 
Τα έργα, αλλά και οι δραστηριότητες που είναι πιθανόν να προκύψουν από την εφαρµογή του 
Γ.Π.Σ. παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Υπογραµµίζεται ότι ορισµένα από τα προτεινόµενα 
έργα και τις δραστηριότητες έχουν προταθεί από υπηρεσίες του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών και 
από τη µελέτη του Γ.Π.Σ. Τα έργα και οι δραστηριότητες είναι οµαδοποιηµένα σε τρεις κατηγορίες: 

• Έργα τεχνικών υποδοµών, δηλαδή, επεκτάσεις – βελτιώσεις οδικών δικτύων, διαµόρφωση 
ισόπεδων κόµβων, έργα διευθέτησης κυκλοφορίας, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης κ.λπ. 

• Έργα κοινωνικών υποδοµών, δηλαδή, εκπαιδευτικές µονάδες, εγκαταστάσεις υγείας – 
πρόνοιας, πολιτισµού, χώροι αθλητισµού κ.λπ. 

• Αναπτυξιακά έργα και δραστηριότητες, δηλαδή, τουριστικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές 
χρήσεις και δραστηριότητες κ.λπ. 
 
Το επιλεγέν αναπτυξιακό σενάριο του ΓΠΣ για τη ∆Ε Πεύκων είναι το σενάριο Β (οικιστική 
επέκταση), και το σενάριο ∆ (έντονη παρέµβαση στη πολεοδοµική οργάνωση του οικισµού). 
Επιλέγονται ως τα ενδεδειγµένα σενάρια για την αντιµετώπιση πολεοδοµικών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων λειτουργώντας συνεργιστικά µεταξύ τους. 
 
Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΌΣ 
Στο γενικό πλαίσιο θεωρείται ότι το προτεινόµενο Γ.Π.Σ. θα προκαλέσει θετικές συνέπειες στη 
βιοποικιλότητα, στον πληθυσµό, στην ανθρώπινη υγεία, στους κλιµατικούς παράγοντες, στα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία, στο τοπίο και στα στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής µελέτης 
και θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής (εξασφάλιση επαρκών κοινόχρηστων χώρων, 
ορθολογική οργάνωσή τους, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, προστασία και ανάδειξη αξιόλογων και 
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ενδιαφερόντων κτισµάτων ή περιοχών, ορθολογική διαχείριση των υδάτων) στον οικισµό της ∆.Ε. 
Αρνητικές συνέπειες οι οποίες είναι αναστρέψιµες αναµένονται στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, στη πανίδα, χλωρίδα, στο έδαφος, στα νερά και στον αέρα. 
 
Προβλέπεται σύστηµα παρακολούθησης όπου θα καθορίζονται µετρήσιµοι δείκτες που θα 
πρέπει να καταγράφονται από αρµόδιες υπηρεσίες και τελικά, θα αξιολογούνται και θα 
αποφασίζεται η αναγκαιότητα λήψης µέτρων αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Προτείνεται Παρακολούθηση της Βιοποικιλότητας, Χλωρίδας, Πανίδας, Παρακολούθηση του 
Εδάφους, Παρακολούθηση των Νερών Παρακολούθηση του Αέρα, Παρακολούθηση του Τοπίου. 
 
∆) ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία, µέσα 
στην οριζόµενη από το νόµο προθεσµία. Η υπηρεσία γενικά δεν έχει αντιρρήσεις για το 
περιεχόµενο της ΣΜΠΕ που της απεστάλη. 
 
Ε) ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την Έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών µε τους όρους και τις 
πρoϋποθέσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και την ενσωµάτωση σε αυτή των παρακάτω: 
 

• Να ενσωµατωθούν κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας, της πανίδας 
και των φυσικών οικότοπων, κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής των προτάσεων του Γ.Π.Σ. 

• Να προωθηθεί ο καθορισµός ζωνών προστασίας των υδατορευµάτων που διασχίζουν την 
περιοχή µελέτης. 

• Να ληφθεί υπόψη στις προτάσεις του Γ.Π.Σ. ο Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ Α @ 30) µε θέµα 
«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου». 

• Να αποφεύγεται η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων πλησίον περιοχών 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να λαµβάνονται υπόψη οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους, µνηµεία κ.τ.λ. 

• Θα πρέπει κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσπάθειας αποκατάστασης τοπίου, 
σταθεροποίησης εδαφών ή δενδροφυτεύσεων, να γίνει µε ενδηµικά είδη της περιοχής. 

• Να ενθαρρύνονται δράσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση έργων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας. 

• Για την αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων που εκδηλώνονται στα όρια της ∆.Ε., 
προτείνεται η εκπόνηση τεχνικογεωλογικής µελέτης, η οποία θα προτείνει τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά µέτρα και έργα. 

• Για τα προβλεπόµενα έργα όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να 
τηρηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
        
 
 
                                                                                                                    (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
   Θεόδωρος Μητράκας                                                                                       ανωτέρω)          
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