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Αριθ. Πρωτ.: 18014 (Φ.5.31).
ΣΧΕΤ.Α.Π.∆.Λ.:20537/13-09-2017.

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ

ΚΟΙΝ.:

Ταχ. ∆/νση: ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Ταχ. Κωδ.:31100 Λευκάδα
Τηλέφωνο:2645360587
Πληροφορίες:T.Π.E/ Κ.Κηρολιβάνου, Κ. Προκοπίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ.

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΧΟΑΑΠ,
∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΤΑΧ.
∆/ΝΣΗ:ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΙΟΥ 57, ΑΘΗΝΑ,
Τ.Κ.10681
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ:
κ.ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΗΦΟΡΗ, κ.ΓΕΩΡΓΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΑ.

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση αρµόδιων φορέων σχετικά µε το Β1 (τροποποιηµένο) και το Β2
στάδιο της µελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ) της ∆.Ε. Απολλωνίων (πρώην ∆. Απολλωνίων), ∆. Λευκάδας.
Σχετικά έγγραφα:
1. Η υπ’ αριθ. 2990/25-02-2010 σύµβαση για την ανάθεση εκπόνησης µελέτης ΣΧΟΑΑΠ ∆ήµου
Απολλωνίων (νυν ∆.Ε. Απολλωνίων) και των συµπραττόντων γραφείων: ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗ –
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ – ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆Η – ΚΩΣΤΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ –
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
2. Οι Ν.2508/1997, Ν.4067/2012, Ν.4269/2014, Ν.4276/2014, Ν.4280/2014, Ν.4447/2016 και οι ισχύουσες
Υπουργικές Αποφάσεις για τα πολεοδοµικά πρότυπα.
3. Η κατάργηση της υπ’ αριθ.24208/2009 (ΦΕΚ1138/Β/2009) Υπουργικής Απόφασης για το Χωροταξικό
Σχεδιασµό (έτος 2017) και του ΦΕΚ3155/β/12-12-2013 από το ΣτΕ (έτος 2015).
4. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Α. 6597/15-10-2010 υποβολή του Α’ σταδίου της µελέτης και τα υπ’ αριθ. πρωτ.
(ΤΥ∆Κ) 2912/04-11-2010, 2946/04-11-2010 και 3366/21-12-2010 έγγραφα προς τους αρµόδιους φορείς
και υπηρεσίες.
5. Οι υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/22ΗΕΒΑ/3277/15-12-2010 (Α.Π.∆.Λ.964/19-01-2011), ΛΣΤ’
Ε.Π.Κ.Α.7816/08-11-2010 (Α.Π.Τ.Υ.∆.Κ.3020/18-11-2010) απαντήσεις των αρµόδιων αρχαιολογικών
υπηρεσιών για το Α’ στάδιο της µελέτης
6. Η υπ’ αριθ.121/2010 Απόφαση ∆.Σ. Απολλωνίων και το υπ’ αριθ. πρωτ.∆.Α.7999/30-12-2010 πρακτικό
της αρµόδιας Επιτροπής ∆. Απολλωνίων επί της προκαταρκτικής µελέτης ΣΧΟΟΑΠ.
7. Η υπ’ αριθ.πρωτ. (ΤΥ∆Κ) 3437/30-12-2010 εντολή έναρξης Β1 στάδιο της µελέτης µε τα συνηµµένα
στοιχεία.
8. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 10352/02-05-2011 υποβολή του Β1 σταδίου της µελέτης και η ταυτάριθµη
αποστολή (10352/26-05-2011) στους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.
9. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΛΣΤ’Ε.Π.Κ.Α.3577/27-06-2011 (Α.Π.∆.Λ.:21530/12-07-2011) απάντηση της
αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για το Β1 στάδιο της µελέτης.
10. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.∆.963/25-07-2011 (Α.Π.∆.Λ.:22977/25-07-2011) απάντηση της ∆/νσης ∆ασών για
το Β1 στάδιο της µελέτης.
11. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 23320/28-07-2011 αίτηση της εκπροσώπου της σύµπραξης µελετητικών
γραφείων κ.Μαρίας Αλεξάκη και το υπ’ αριθ. πρωτ. Εσωτ. Αλλ. 1174/23-09-2011 για την παρουσίαση
του Β1 σταδίου της µελέτης.
12. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 35282/02-11-2011 πρόσκληση για την παρουσίαση του Β1 σταδίου της µελέτης
προς τον αρµόδιο φορέα και υπηρεσίες.
13. Οι υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 20425/25-07-2012 και 4787/29-02-2012 αιτήσεις της εκπροσώπου της
σύµπραξης µελετητικών γραφείων κ.Μαρίας Αλεξάκη και το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 20425/28-09-2012
έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας ∆.Τ.Υ./∆. Λευκάδας.

14. Η υπ’ αριθ. 161/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί συγκρότησης της Γνωµοδοτικής
Επιτροπής της µελέτης ΣΧΟΑΑΠ και το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 14300/31-05-2013 έγγραφο της αρµόδιας
υπηρεσίας για τον προγραµµατισµό συνεδρίασης.
15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Εσωτ. Αλλ. ∆.Λ.968/18-07-2013 έγγραφο διαβίβασης απόψεων Τοπικών
Κοινοτήτων Αγίου Πέτρου, Αγίου Ηλία, Αθανίου, Βασιλικής, Ευγήρου, Κοµηλιού, Μαραντοχωρίου,
Νικολή και Σύβρου επί του Β1 σταδίου της µελέτης.
16. Τα πρακτικά της 2ης/11-10-2013 και 4ης /07-04-2014 συνεδρίασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής της
µελέτης ΣΧΟΑΑΠ.
17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ.1915/23-01-2014 έγγραφο του ΤΕΕ για τη µελέτη ΣΧΟΑΑΠ.
18. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ.οικ.5547/28-02-2014 και υπ’ αριθ. πρωτ. Εσωτ. Αλλ. ∆.Λ. 561/10-04-2014
έγγραφα του ∆. Λευκάδας.
19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ.8294/28-03-2014 έγγραφο διευκρινήσεων της µελετητικής οµάδας.
20. Το από 18-09-2015 ενηµερωτικό σηµείωµα της µελετητικής οµάδας προς τον αρµόδιο αντιδήµαρχο
κ.Χρήστο Κατηφόρη, τις από Οκτωβρίου 2015 διευκρινήσεις της µελετητικής οµάδας την ∆/νουσα
Υπηρεσία επί του Β1 σταδίου της µελέτης, την καταγραφή απόψεων της υπηρεσίας και του αρµόδιου
αντιδήµαρχου κ.Χρ. Κατηφόρη σε σύσκεψη της 11-10-2015 και την αποστολή σε ψηφιακή µορφή στις
04-11-2015 πλήρους επεξεργασίας αναθεώρησης της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης.
21. Η υπ’ αριθ. 370/03-10-2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί έγκρισης του Β1 σταδίου
µε τροποποιήσεις (µε σχετική την υπ’ αριθ. πρωτ. Εσωτ. Αλλ. 1153/28-07-2016 εισήγηση και η υπ’
αριθ. 62/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
22. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 9815/06-10-2016 εντολή εκπόνησης Β2 σταδίου της µελέτης.
23. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 21441/18-10-2016 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση για την ανάθεση εκπόνησης
«Οριστική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της µελέτης Σχέδιο Χωρικής και
οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλεως ∆ήµου Απολλωνίων».
24. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ.21556/19-10-2016 υποβολή τροποποιηµένου Β1 σταδίου της µελέτης (ως το από
04-11-2015 ψηφιακό αρχείο).
25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 21873/09-12-2016 έγγραφο της υπηρεσίας προς τη µελετητική οµάδα που
αφορά στην παροχή διευκρινήσεων για τη σύνταξη του Β2 σταδίου της µελέτης.
26. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 25826/15-12-2016 υποβολή του Β2 σταδίου της µελέτης συµπεριλαµβανοµένης
της Οριστικής Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας και της Σ.Μ.Π.Ε.
27. Τα υπ’ αριθ. πρωτ.∆.Λ. 5147/20-04-2017, 9472/15-05-2017 και 14460/31-07-2017 έγγραφα της
υπηρεσίας που αφορούν στην άµεση τροποποίηση και υποβολή του Β2 σταδίου της µελέτης.
28. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 5147/21-03-2017, 9472/15-05-2017 και 14460/30-06-2017 έγγραφα της
µελετητικής οµάδας µε διευκρινήσεις επί των σχετικών (27) εγγράφων της υπηρεσίας.
29. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9561/06-06-2017 έγγραφο της υπηρεσίας για τη διαβίβαση της Μελέτης Γεωλογικής
Καταλληλότητας στην αρµόδια ∆/νση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου, ∆. Ε. & Ιονίου.
30. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 18014/10-08-2017 υποβολή αναθεωρηµένου Β2 σταδίου της µελέτης (ως το από
23-06-2017 ψηφιακό αρχείο).
31. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Λ. 20537/13-09-2017 έγγραφη παροχή διευκρινήσεων της µελετητικής οµάδας προς
την υπηρεσία για την ολοκλήρωση της µελέτης ΣΧΟΑΑΠ.
32. Οι µέχρι σήµερα παρατηρήσεις της υπηρεσίας και οι απόψεις των φορέων και των αρµόδιων υπηρεσιών
που έχουν λάβει γνώση της µελέτης.

Ο πρώην ∆ήµος Απολλωνίων στα πλαίσια προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της
νότιας περιοχής νήσου Λευκάδας και
1ο Αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του τοπίου της νότιας Λευκάδας, όπως επιγραµµατικά
αναφέρεται: Μοναδικότητα ακρωτηρίου Λευκάτας, δυτικές (επώνυµες πλέον) παραλίες,
αλλεπάλληλοι υπήνεµοι όρµοι (‘φυσικά’ – µέγιστης προστασίας και ασφάλειας λιµάνια) και όλη η
µορφή της παράκτιας ζώνης, οι ‘πυρηνικά’ και γραµµικά αναπτυγµένοι οικισµοί (µε ίχνη αρχέγονου
πολιτισµού) και η ενδοχώρα του πρωτογενούς τοµέα (γεωργία και κτηνοτροφία).
2ο ∆ιαβλέποντας την ολοένα και περισσότερο επέκταση και επικράτηση του τουριστικού µοντέλου
ανάπτυξης και γενικά του τριτογενούς τοµέα.
Αποφάσισε την ανάθεση εκπόνησης (µε υπογραφή της σχετικής (1) σύµβασης) της µελέτης ΣΧΟΑΑΠ στην
ανώτερα βαθµολογούµενη (λόγω προσόντων και οικονοµικής προσφοράς) µελετητική οµάδα

(Συµπράττοντα γραφεία µελετών µε εκπρόσωπο την µελετήτρια κ.Μ. Αλεξάκη). Ο κύριος στόχος της
µελέτης ΣΧΟΑΑΠ και των δύο µερών της σύµβασης, που τέθηκε εξαρχής, είναι η διαφύλαξη της βιώσιµης
ανάπτυξης της περιοχής ,µε την ταυτόχρονη θεσµοθέτηση έργων υποδοµής και εκσυγχρονισµού.
Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της ισονοµίας των πολιτών και ελεύθερης έκφρασης αιτηµάτων και
απόψεων αυτών, σας διαβιβάζουµε τα Β1 (ως εγκρίθηκε µε παρατηρήσεις) και Β2 στάδια (σε ηλεκτρονικό
αντίγραφο) της ως άνω µελέτης ΣΧΟΑΑΠ. Επιπροσθέτως µε το παρόν έγγραφο σας διατυπώνουµε τις
απόψεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µε την υποχρεωτική εφαρµογή της ισχύουσας (και εν
εξελίξει) νοµοθεσίας και τις σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (πρώην ∆ήµου Απολλωνίων
και νυν ∆ήµου Λευκάδας), ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός και απαρέγκλιτος στόχος, της βιώσιµης ανάπτυξης.
Εδώ επισηµαίνουµε ότι η µελέτη ΣΧΟΑΑΠ δεν απαγορεύει αλλά οργανώνει την ανάπτυξη, δεν δεσµεύει,
αλλά διαφυλάσσει την ταυτότητα του τόπου, δηλαδή το ‘τοπικό στοιχείο’.
Για τους ανωτέρω λόγους σας παρακαλούµε για τη γνωµοδότησή σας (παρατηρήσεις – απόψεις), η οποία
είναι άκρως απαραίτητη για την κοινή αποδοχή της µελέτης και την άρτια ολοκλήρωση αυτής. Και τούτο
διότι οι καλύτεροι γνώστες ενός τόπου, είναι οι ίδιοι οι χρήστες του, οι άνθρωποι που εξελίσσονται και αυτοί
µε την ιστορία του τόπου, που είναι το παρόν και το µέλλον, αλλά και η συνέχεια του παρελθόντος.
Το ΣΧΟΑΑΠ συντάσσεται και εγκρίνεται κατ’ ακολουθία των: Ν.2508/1997, Ν.4269/2014, Ν.4280/2014,
Ν.4447/2016 και τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις για τα πολεοδοµικά πρότυπα.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Με κύρια εργαλεία την αποτύπωση του χώρου (µε τον σύγχρονο µηχανισµό της ηλεκτρονικής
στερεοσκοπικής απόδοσης) και την επεξεργασία των στατιστικών και λοιπών στοιχείων (ΕΣΥΕ έτους 2011
και αρµόδιων υπηρεσιών, ήτοι ∆/νση ∆ασών, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Π.Ε. Λευκάδας, Κτηµατική
Υπηρεσία, ∆/νση Τουρισµού, Ε.Ο.Τ.), συντάχθηκαν από τη µελετητική οµάδα τα Α’, Β1 (χάρτης χρήσεων
γης) και Β2 στάδια και υποβλήθηκαν τροποποιηµένα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική
αλληλογραφία (φορέας ∆ήµος Λευκάδας και αρµόδιες υπηρεσίες).
Επί της υποβληθείσας µελέτης, σας παραθέτουµε τα ακόλουθα:
Μολονότι, το Β1 στάδιο µε την τελική µορφή του, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 04-11-2015 και µε
ηµεροµηνία σύνταξης Οκτώβριος 2015 (σχετ.-24), τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. έτους
2011 τέθηκαν υπό επεξεργασία στο Β2 στάδιο, για το οποίο δόθηκε εντολή σύνταξης µε το υπ’ αριθ. πρωτ.
9815/06-10-2016/Φ.5.31 (σχετ.-22) έγγραφό µας.
Επιπροσθέτως, για την ολοκλήρωση της µελέτης είναι απαραίτητες οι ακόλουθες εγκρίσεις:
− Η έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (σχετ.-23 συµπληρωµατική σύµβαση) η
οποία µε το σχετικό -29 έχει διαβιβασθεί αρµοδίως για τον έλεγχο και την έγκρισή αυτής.
− Η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την αρµόδια Γενική ∆/νση
Περιβάλλοντος / Ε.Υ.Π.Ε. του ΥΠΕΝ.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β1 και Β2 ΣΤΑ∆ΙΑ):
Β1. ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ.
Όπως αναλύεται στο κείµενο της Β2 πρότασης και αποτυπώνεται στο χάρτη Π.1 σε κλίµακα 1:25000, στο
κεφάλαιο αυτό δίνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, την υφιστάµενη
χωροταξική διάρθρωση και την οικιστική δοµή της υπόψη ∆.Ε.
Τα ως άνω υποβληθέντα στοιχεία προτείνουµε να συµπληρωθούν ως εξής:
Στο χάρτη Π.1. παρουσιάζονται οι ήδη θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας και χρήσεις γης και για το
λόγο αυτό πρέπει να αφαιρεθούν οι Ζώνες και οι χαρακτηρισµοί Περιοχών που αφορούν την πρόταση, ώστε
να αποσαφηνίζεται η υπάρχουσα κατάσταση και να αναδεικνύεται η ανάγκη της έγκρισης της µελέτης. Η
απεικόνιση της πρότασης γίνεται µόνο σχηµατικά (ως υπόβαθρο χρωµατικό, χωρίς χαρακτηρισµό και
ένδειξη στον πίνακα συµβολισµών).
Επιπροσθέτως είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν τα εξής: (α) Κηρυγµένα αρχαιολογικά µνηµεία (π.χ.
µονές, εκκλησίες, διατηρητέα κτίρια) και κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, Ν.3028/2002 (Βουρνικάς Μονή
Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Ροδάκι, Μονή Αγ. Γεωργίου, εκκλησία Αγ. Ηλία, κ.α. ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962, σελ.

34 του κειµένου πρότασης), (β) Περιοχή NATURA 2000, όπου το όριο της θαλάσσιας ζώνης περιλαµβάνει
και χερσαίες εκτάσεις της νοτιοανατολικής περιοχής (γ) Υφιστάµενα ελαιουργεία και οινοποιεία, καθώς και
τις κύριες µονάδες µεταποίησης που συνδέονται µε τον πρωτογενή τοµέα (δ) Κολυµβητικές ακτές και
ένδειξη πρόσβασης αυτών (ε) ∆ιαχωρισµός και ένδειξη των οριοθετηµένων οικισµών (Π∆/1985) και των
Τοπικών Ρυµοτοµικών Σχεδίων (π.χ. Άγιος Πέτρος, Κοµηλιό, Χορτάτα), (ε) Τουριστικά καταφύγια και όσα
είναι υπό έγκριση (στ) Χώροι ΣΜΑ, (η) Ένδειξη αξιόλογων εγκαταλελειµµένων οικισµών (π.χ. Νηρά,
Ρουπακιάς, Άγιος Βασίλειος) και µη οριοθετηµένων (θ) Όλοι οικισµοί είναι 5ου επιπέδου, αλλά κάποιοι
έχουν ενισχυµένο ρόλο π.χ. Σύβοτα και Άθανι, (ι) Ένδειξη των σηµείων του οδικού δικτύου που χρήζουν
αναβάθµισης και (κ) Έλεγχος υφιστάµενων κοιµητηρίων.
Επιγραµµατικά, στο κεφάλαιο Π.1.2.4. αναλύεται ότι οι προγραµµατικοί στόχοι και η οργάνωση της
µελέτης είναι µε χρονικό ορίζοντα το 2031 και για µόνιµο πληθυσµό 2.940 και µε συσχετισµό αυτού µε
τον εποχιακό πληθυσµό, κυρίως κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.
Β2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ.
Όπως αναλύεται στο κείµενο της Β2 πρότασης και αποτυπώνεται στο χάρτη Π.2 σε κλίµακα 1:25000, στο
κεφάλαιο αυτό εξειδικεύονται οι ρυθµίσεις για τον καθορισµό περιοχών χρήσεων γης, των κατηγοριών:
Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), Περιοχών Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης (ΠΕΠ∆) και
Περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ).
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ) :
Για τις επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες στην εκτός σχεδίου δόµηση, η υπηρεσία, µε στόχο τη
διαχείριση, φύλαξη και ανάδειξη της περιοχής, προτείνει να προβλέπονται τα ακόλουθα :
ΠΕΠ 1.Α: ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ (σελ.51):
− Ενέργειες και παρεµβάσεις για τη διαχείριση και προστασία των οικοτόπων, ειδών πανίδας και
χλωρίδας. Η συντήρηση στους υπάρχοντες δρόµους και η διάνοιξη νέων µετά την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων. Η διέλευση µόνο από τα υφιστάµενα µονοπάτια και το υφιστάµενο δίκτυο
δασικών δρόµων. Η διενέργεια ερευνών, γεωλογικών, εδαφολογικών, οικολογικών, βοτανολογικών,
χλωριδικών, καταγραφών πανίδας και χλωρίδας γενικά, διενέργεια µετρήσεων ποιότητας υδάτων,
εδάφους και αέρα. Τα έργα εξερεύνησης ερµηνείας του περιβάλλοντος (όπως µονοπάτια,
παρατηρητήρια άγριας πανίδας και η σήµανση τους) και η συντήρησή τους από δηµόσιες υπηρεσίες,
φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου. Η διενέργεια αρχαιολογικών
ανασκαφών, ερευνών, καθώς και η συντήρηση πολιτιστικών µνηµείων και γενικότερα διατηρητέων
κτιρίων. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση, διαχείριση ή
/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος. Η επιστηµονική έρευνα των
στοιχείων του οικοσυστήµατος, µετά από έγκριση του φορέα διαχείρισης. Η ηµερησία επίσκεψη µε
σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή, καθώς επίσης
και η εγκατάσταση και συντήρηση ελαφριάς υποδοµής και η συντήρηση της υφιστάµενης, για την
εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων µόνο σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον φορέα
διαχείρισης, κατόπιν µελέτης και µετά από έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών και η άσκηση της
υφιστάµενης νόµιµης γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
ΠΕΠ 1.Β ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΠ 1.Γ, ΖΩΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΑ, ΠΕΠ 1.∆α και ∆β ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΠΕΠ 1.Ε ΖΩΝΗ NATURA (σελ. 51-52
και σελ.58):
− Για όλες τις Ζώνες προτείνονται όλες οι παρεµβάσεις της ζώνης ΠΕΠ 1.Α.. Συµπληρωµατικά
προτείνεται η θεσµοθέτηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης µόνο για τις ΠΕΠ 1.Β, ΠΕΠ 1.Γ,
ΠΕΠ 1.Ε. και ΠΕΠ 1.Ζ.. Αναλυτικότερα, για τις ζώνες ΠΕΠ 1.Β. και ΠΕΠ 1.Γ, απαγορεύεται η
δόµηση και επιτρέπονται µόνο ισόγειες κεραµοσκεπείς αγροτικές αποθήκες από λιθοδοµή ή
ξυλοκατασκευή, εµβαδού 50,00τ.µ. και ύψους 4,50 µ., (συµπεριλαµβανοµένου και του ύψους της
στέγης). Για την ΠΕΠ 1.∆.α όπως ορίζεται στο κείµενο της πρότασης (σελ.51). Για την ΠΕΠ 1.∆β
(όριο αρτιότητας 8 στρεµ. µε τις λοιπές παρεκκλίσεις) και τις ΠΕΠ 1.Ε και ΠΕΠ 1.Ζ (όριο
αρτιότητας – κατάτµησης κατ’ ακολουθία του Ν.3937/2011) και επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις
γης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και υπό περιορισµούς: Κατοικία µε µέγιστη

δόµηση 150τµ (ανά γήπεδο), Αυτοεξυπηρετούµενα τουριστικά καταλύµατα και ξενώνες: µε
συνολική δόµηση 200τµ (ανά γήπεδο). Επιπροσθέτως εστιατόρια και αναψυκτήρια ισόγεια µε
µέγιστη δόµηση 200 τµ (ανά γήπεδο) µε την προϋπόθεση ότι χωροθετούνται σε απόσταση άνω των
100µ από τα υφιστάµενα ή προτεινόµενα όρια οικισµών, Θερµοκήπια, Αντλιοστάσια, δεξαµενές,
φρεάτια, Γεωργικές αποθήκες συνολικής δόµησης έως 50τµ, Κτηνοτροφικές µονάδες και
Κτηνοτροφικά στέγαστρα για την προσωρινή παραµονή των ζώων ελεύθερης βοσκής, Ειδικές
µορφές τουρισµού του Ν.4276/2014 και εγκαταστάσεις αποθήκευσης – διαλογής – συσκευασίας
γεωργικών προϊόντων µε µέγιστη δόµηση 300τµ. Σε περίπτωση κατασκευής κολυµβητικής
δεξαµενής προτείνεται µία ανά κτίριο και µέγιστης επιφάνειας 100,00τ.µ. ∆εν επιβάλλονται
επιπρόσθετοι περιορισµοί στην περίπτωση κατασκευής υπόγειων χώρων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισµοί δόµησης του Π∆/24-5-1985 (ΦΕΚ 270/∆΄/1985) και
της κείµενης νοµοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόµηση, µε επιφύλαξη των περιορισµών ανά χρήση
που τίθενται πιο πάνω.
Οι ΠΕΠ 1.Η, 1.Θ και 1.Ι, όπως ορίζεται στο κείµενο της πρότασης (σελ.33) και κατ’ ακολουθία του
Π∆/2012 –ΦΕΚ229/ΑΑΠ/19-06-2012 (όπως εκάστοτε ισχύει).
ΠΕΠ 2: ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΕΠ 2.1, ΠΕΠ 2.2 και ΠΕΠ2.3), (σελ.53 - 54):
− Για όλη την περιοχή της ζώνης και όπως αυτή απεικονίζεται στα σχετικά σχέδια προτείνονται τα
ακόλουθα: Σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα τον Ν.4067/2012 (όπως
εκάστοτε ισχύει) όριο αρτιότητας και κατάτµησης 8στρεµ. και των λοιπών παρεκκλίσεων του
Π∆/24-05-1985, ΦΕΚ-270/∆/1985 (όπως εκάστοτε ισχύει). Βασική προϋπόθεση για όλα τα έργα
παρέµβασης είναι η σύνταξη µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και µόνο για τη ζώνη ΠΕΠ 2.1. η
γνωµοδότηση της αρµόδιας Τοπικής Κοινότητας και της ∆ηµοτικής Ενότητας για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς. Όλες οι δραστηριότητες της ζώνης ΠΕΠ 1.Α.. και οι ακόλουθες χρήσεις γης, σύµφωνα µε
τα όσα ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και υπό περιορισµούς: Κατοικία ισόγεια, µε µέγιστη δόµηση
150τµ και ένα κτίριο ανά γήπεδο, Αυτοεξυπηρετούµενα τουριστικά καταλύµατα και ξενώνες: µε
συνολική δόµηση 200τµ και δύο κτίρια ανά γήπεδο. Επιπροσθέτως εστιατόρια και αναψυκτήρια
ισόγεια µε µέγιστη συνολική δόµηση 200 τµ ανά γήπεδο και µε την προϋπόθεση ότι χωροθετούνται
σε απόσταση άνω των 100µ από τα από υφιστάµενα / προτεινόµενα όρια οικισµών, Θερµοκήπια,
Αντλιοστάσια, δεξαµενές, φρεάτια, Γεωργικές αποθήκες, ισόγειες, συνολικής δόµησης έως 50τµ,
Κτηνοτροφικές µονάδες και Κτηνοτροφικά στέγαστρα για την προσωρινή παραµονή των ζώων
ελεύθερης βοσκής, Εγκαταστάσεις αποθήκευσης – διαλογής – συσκευασίας γεωργικών προϊόντων
µε µέγιστη δόµηση 300τµ. Επιπροσθέτως για όλα τα κτίρια επιβάλλεται κατασκευή δεξαµενής
νερού, κατ’ ακολουθία του Ν. 4067/2012 (όπως εκάστοτε ισχύει) και σε περίπτωση κατασκευής
κολυµβητικής δεξαµενής προτείνεται µία ανά κτίριο και µέγιστης επιφάνειας 80,00τ.µ. ∆εν
επιβάλλονται επιπρόσθετοι περιορισµοί στην περίπτωση κατασκευής υπόγειων χώρων.
ΠΕΠ 3: ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΕΠ 3.1 ΠΕΠ 3.2):
− Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο χάρτης Π.1 είναι απαραίτητο να συµπληρωθεί και µε την ένδειξη του
αξιόλογου αρχιτεκτονικού αποθέµατος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο κείµενο της πρότασης.
Με βάση αυτή την ανάλυση και κατ’ ακολουθία του ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 και της κείµενης
νοµοθεσίας για τα µνηµεία: Μονή Αγ. Ιωάννη στο Ροδάκι – Βουρνικά, Ι.Ν. Αγ. Κηρύκου στη θέση
Αλωνάκι και Μονή Αγ. Γεωργίου στο Μαραντοχώρι προτείνεται η οριοθέτηση της ζώνης
προστασίας των 100µ, γύρω από τα µνηµεία, µε επιτρεπόµενη χρήση µόνο ισόγειας κατοικίας µε
καµία αλλοίωση του εδάφους.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠ∆, σελ. 49-50 και σελ.57):
Για τις επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες στην εκτός σχεδίου δόµηση, η υπηρεσία, µε στόχο τη
διαχείριση, φύλαξη και ανάδειξη της περιοχής, προτείνει τα ακόλουθα :
ΠΕΠ∆ 1: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ Α (ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ):
− Με όριο αρτιότητας και κατάτµησης 4στρ. και κατ’ ακολουθία των διατάξεων της εκτός σχεδίου
δόµησης προτείνονται όλες οι παρεµβάσεις της ζώνης ΠΕΠ 1.Α και οι ακόλουθες χρήσεις υπό
περιορισµούς: Αγροτικές - Γεωργικές - Κτηνοτροφικές αποθήκες και εγκαταστάσεις µέσης και
χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, οικοτεχνίες και µονάδες µεταποίησης τοπικά
παραγοµένων προϊόντων (αγροτικών κ.λπ.) χαµηλής όχλησης µετά από έγκριση από τις αρµόδιες
υπηρεσίες, Θερµοκήπια, Κατοικία µε µέγιστη δόµηση 150τ.µ., Αυτοεξυπηρετούµενα τουριστικά
καταλύµατα, (χωρίς περιορισµό δόµησης) Αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα και υδατοδεξαµενές.
Για τη χωροθέτηση όλων των ανωτέρω, εκτός της κατοικίας, θα γίνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης
της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, και µε βάση τις συγκεκριµένες ανάγκες του παραγωγού. Οι
γεωτρήσεις επιβάλλεται να γίνονται έπειτα από σύµφωνη γνώµη της οικείας ∆/νσης Υδάτων
προκειµένου να προστατευτεί ο υδροφόρος ορίζοντας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατ’ εξαίρεση λόγω τρέχοντος προγραµµατισµού του ∆ήµου επιτρέπεται η χωροθέτηση σχολικού
συγκροτήµατος.
− Κρίνεται απαραίτητη η άµεση κατάρτιση µελέτης ορθολογικής διαχείρισης στο σύνολο της έκτασης
της Γεωργικής Ζώνης Α, µε γνώµονα την παραγωγή - αποδοτικότητά αυτής και σε εφαρµογή του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ∆ύναται να δοθεί
προτεραιότητα στις εκτάσεις που η κυριότητά τους ανήκει στο ∆ήµο.
ΠΕΠ∆ 2: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ 2.Α και 2.Β (όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο χάρτη Π2):
− Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στο κείµενο της πρότασης, µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Όριο αρτιότητας και κατάτµησης 8στρµ. και όλες οι παρεκκλίσεις αρτιότητας. Όλες οι
προτεινόµενες χρήσεις επιτρέπονται χωρίς περιορισµούς ως προς τα πολεοδοµικά µεγέθη, εκτός από
τις γεωργικές και κτηνοτροφικές µονάδες που προτείνονται να είναι µέσης και χαµηλής όχλησης.
ΠΕΠ∆ 3: ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον
χάρτη Π2):
− Σε όλη την έκταση των ζωνών επιτρέπονται οι χρήσεις όπως αναφέρονται στο κείµενο της πρότασης
(σελ. 50) µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Κύρια τουριστικά καταλύµατα κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων
και όλες οι χρήσεις του Ν.4276/2014, άρθρο 1, παρ. 2 (µε εξαίρεση την απαγόρευση της χρήσης της
παρ. 2 (β) (γγ), Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα) και της παρ. 3 (αα), (ββ), (εε),
(στ), (ζζ) και (ηη). Οµοίως η χρήση της κατοικίας, των εµπορικών καταστηµάτων και των
εστιατορίων – αναψυκτηρίων επιτρέπονται χωρίς περιορισµούς ως προς τα πολεοδοµικά µεγέθη.
Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής, της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της αποφυγής συγκρουόµενων χρήσεων γης, θεωρούµε ότι η
δηµιουργία ΠΠΑΙΠ (Ν.4280/2014), θέτει ζητήµατα για τους στόχους και τους σκοπούς που
επιθυµούµε να επιτευχθούν µε τη µελέτη ΣΧΟΑΑΠ.
ΠΕΠ∆ 4: ΖΩΝΕΣ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ (όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον χάρτη Π2):
Σε όλη την έκταση των ζωνών επιτρέπονται οι χρήσεις όπως αναφέρονται στο κείµενο της πρότασης (σελ.
50).

Β3. ΠΟΑ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΑ 1, ΠΟΑ 2.) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ.
ΠΟΑ 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΝTΙ – ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ:
− Προτείνεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός της περιοχής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (όπως
εκάστοτε ισχύει), ως συνέχεια του εν ισχύ Ρυµοτοµικού Σχεδίου. Στην περιοχή βόρεια του οικισµού
Πόντι προτείνονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας (µε µόνη εξαίρεση την απαγόρευση πρατηρίων
βενζίνης)και στην περιοχή βόρεια του οικισµού Βασιλικής (‘ανοιχτά’ οικοδοµικά τετράγωνα)
προτείνονται οι χρήσεις αµιγούς κατοικίας (σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία περί κατηγοριών
και περιεχοµένου χρήσεων γης). Επιπροσθέτως, ο χάρτης πρέπει να συµπληρωθεί µε τα υφιστάµενα
κοιµητήρια, για τα οποία είναι απαραίτητο να προταθεί από τους αρµόδιους φορείς χώρος
µετεγκατάστασης τους, σε περίπτωση κορεσµού ή ακαταλληλότητας του χώρου, λόγω της κείµενης
νοµοθεσίας (Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
ΠΟΑ 2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΒΟΤΑ:
− Προτείνεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός της περιοχής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (όπως
εκάστοτε ισχύει), ως συνέχεια του υφιστάµενου οικισµού. Η περιοχή της πολεοδόµησης ακολουθεί
τα όρια της πρότασης της ∆ιοίκησης, κατά τον χρόνο εφαρµογής του καθορισµού ορίων και όρων
περιορισµών δόµησης του Π∆/24-04-1985 (ΦΕΚ181/∆/03-05-1985). Στους τοµείς που θα
διαµορφωθούν κατά την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, προτείνεται στο συνεκτικό
τµήµα να επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου και στο τµήµα της επέκτασης χρήσεις
αµιγούς κατοικίας.
Μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω πολεοδοµήσεων, εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία της εκτός σχεδίου
δόµησης (όπως εκάστοτε ισχύει) και προτείνονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Για όλους τους οικισµούς, προτείνονται τα ακόλουθα:
− Σε συνδυασµό µε τη συµπλήρωση του χάρτη Π.1 (∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
της ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) να συµπληρωθεί ο χάρτης Π3.1 µε τον εγκαταλελειµµένο και µη
οριοθετηµένο οικισµό Νηράς, για τον οποίο να προταθούν χρήσης αµιγούς κατοικίας.
− Η συµπλήρωση του χάρτη Π3.1 µε τους υφιστάµενους κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πλατείες), την
πυκνότητα των δοµούµενων τµηµάτων, τις υφιστάµενες χρήσεις περίθαλψης – πρόνοιας,
εκπαίδευσης, εκκλησίες και υφιστάµενων κοιµητηρίων. Ειδικότερα, οι οικισµοί Συβότων και
Αθανίου ιεραρχούνται µε ενισχυµένο ρόλο στην ∆.Ε. Απολλωνίων, καθότι εδώ εντοπίζονται
υφιστάµενες χρήσεις τουρισµού – αναψυχής (π.χ. εστιατόρια, αναψυκτήρια, τουριστικά
καταλύµατα) µε µεγάλη πυκνότητα.
− Για τα υφιστάµενα κοιµητήρια, προτείνονται οµοίως µε τα αναφερόµενα στην ΠΟΑ.1.
− Να µην τεθεί καµία αλλαγή στους όρους και περιορισµούς δόµησης, όσων αφορά τα πολεοδοµικά
µεγέθη: αρτιότητα, Συντελεστής ∆όµησης και κάλυψης.
− Προγραµµατισµός κύρωσης του υφιστάµενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων», σύµφωνα µε το
άρθρο 35 του Ν.3937/2011. Υιοθέτηση µορφολογικών κανόνων, που θα δεσµεύουν την δόµηση ως
προς τη µορφή των κτιρίων. Υιοθέτηση των αρχών του βιοκλιµατικού και του ενεργειακά
αποδοτικού σχεδιασµού σε όλες τις φάσεις του σχεδιασµού και της δόµησης. Ανάπλαση των
συνεκτικών τµηµάτων των οικισµών, µε τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων που αναδεικνύουν τη
φυσιογνωµία του και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Ένταξη των
αξιόλογων κτισµάτων των οικισµών (π.χ. ιεροί ναοί, διατηρητέα κτίσµατα) σε διαδροµές
εναλλακτικού τουρισµού για την αύξηση της επισκεψιµότητάς τους.
− Ένδειξη των µεταφορικών και λοιπών δικτύων υποδοµών (π.χ. υφιστάµενες ενεργές και ανενεργές
δεξαµενές νερού, θέσεις γεωτρήσεων). Αναβάθµιση και συντήρηση του υφιστάµενου οδικού
δικτύου. Εξεύρεση χώρων στάθµευσης µε την εκµετάλλευση ελεύθερων δηµοτικών εκτάσεων.
Αναβάθµιση και συντήρηση των αγωγών ύδρευσης, πυρόσβεσης και µελέτη αποχέτευσης λυµάτων
και οµβρίων των οικισµών.
− Οι χρήσεις γης εντός των ορίων αφορούν κυρίως κατοικία, και απαραίτητες κοινωφελείς και
εµπορικές χρήσεις. Οι χρήσεις γης σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική λειτουργία τους, όπως

καθορίζονται εντός των ορίων όλων των οικισµών της ∆.Ε. είναι: 1. Γενική κατοικία 2.
Πολεοδοµικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες - τοπικό κέντρο συνοικίας -γειτονιάς 3. Ελεύθεροι
χώροι - αστικό πράσινο 4. Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις Οι ειδικές χρήσεις γης, οι οποίες
περιλαµβάνονται σε κάθε µια από τις παραπάνω γενικές χρήσεις προτείνονται επίσης ταυτόσηµες
για όλους τους οικισµούς της ∆.Ε. να καθορισθούν µε βάση τις διατάξεις του Π∆/23-2/1987 (ΦΕΚ
166/∆΄/1987) και είναι:
1. Αραιοδοµηµένο τµήµα (ή µη συνεκτικό τµήµα) των οικισµών Γενική Κατοικία: Κατοικία,
Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες, Εµπορικά καταστήµατα µε συνολικό εµβαδόν
Ε=300τ.µ. (απαγόρευση των υπεραγορών και των πολυκαταστηµάτων), Γραφεία, Τράπεζες,
Ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, Κτίρια εκπαίδευσης, Εστιατόρια (µε µέγιστο εµβαδόν
κύριων χώρων Ε=300τµ), Αναψυκτήρια (µε µέγιστο εµβαδόν κύριων χώρων Ε=200τµ),
Θρησκευτικούς χώρους, Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας – περίθαλψης, Επαγγελµατικά
εργαστήρια χαµηλής όχλησης, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Γήπεδα στάθµευσης, Πολιτιστικά
κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Απαγορεύεται η ανέγερση νέων
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
2. Πυκνοδοµηµένο τµήµα (ή συνεκτικό τµήµα των οικισµών) Πολεοδοµικό κέντρο - κεντρικής
λειτουργίας - τοπικού κέντρου συνοικίας – γειτονιάς: Κατοικία, Ξενώνες, ξενοδοχεία και
λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις µέχρι 50 κλίνες, Εµπορικά καταστήµατα (απαγόρευση
των υπεραγορών και των πολυκαταστηµάτων), Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς
οργανισµοί, ∆ιοίκηση, Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής , Χώροι
συνάθροισης κοινού, Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Κτίρια
εκπαίδευσης, Θρησκευτικοί χώροι, Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, Επαγγελµατικά
εργαστήρια ιδιαίτερα χαµηλής όχλησης και µικρού µεγέθους, που αξιοποιούν τα
πλεονεκτήµατα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισµών και
εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες στον αστικό χώρο, χωρίς να δηµιουργούνται οχλήσεις προς
την κυρίαρχη χρήση (κατοικία) και ύστερα από έγκριση της ∆/σης Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας ή αντίστοιχης υπηρεσίας µε σχετική αρµοδιότητα, Γήπεδα στάθµευσης,
Απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
3. Περιεχόµενα Ελεύθερων χώρων - αστικού πράσινου Επιτρέπονται τα οριζόµενα στον
Ν.4067/2012 και επιπλέον περιορισµένης έκτασης χρήσεις εστίασης και αναψυχής, για την
εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο η
και τον πολεοδοµικό κανονισµό.
4. Περιεχόµενα κοινωφελών εξυπηρετήσεων: Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, Κτήρια
εκπαίδευσης, Κτήρια περίθαλψης. Αθλητικές εγκαταστάσεις, Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
Β4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2508/1997 και µετά την ισχύ του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) ο
συντονισµός της υλοποίησης των προγραµµάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα ΓΠΣ και
ΣΧΟΟΑΠ ρυθµίζεται από τις Περιφέρειες (παρ.38, άρθρο 186), µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση. Μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 6 του Ν. 2508/1997 (Ν.4280/2014,
Ν.4447/2016), φορέας υλοποίησης των προτεινόµενων µελετών είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
Β5. ΓΕΝΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Προτείνεται η διαφοροποίηση του κεφαλαίου αυτού σε σχέση µε τον µελετητή (σελ. 55) ως
ακολούθως:
− Ο δασικός ή µη χαρακτήρας των εκτάσεων (τόσο στον εξωαστικό χώρο, όσο και στις επεκτάσεις)
και η προστασία αυτών θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες, µέχρι
να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών. Τυχόν υφιστάµενοι, εντός των
προβλεποµένων επεκτάσεων και των προς πολεοδόµηση περιοχών, δασικοί θύλακες µένουν εκτός
σχεδίου και προστατεύονται από την δασική νοµοθεσία. Επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δασικών οδών
καθώς και οδών πυροπροστασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις δασοπροστασίας και
πυροπροστασίας). Οι δρόµοι αυτοί απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για πρόσβαση σε ιδιοκτησίες
ιδιωτών, για κατάτµηση γηπέδων και για οικοδόµηση. Επιπροσθέτως, για όλες τις Ζώνες το νέο όριο
αρτιότητας και κατάτµησης που προτείνεται, δεν θα επηρεάζεται από το δασικό ή µη χαρακτήρα της
έκτασης, εκτός των όσων προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία (Ν.998/79).
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Ο καθορισµός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ζωνών προστασίας
τους, τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων,
καταφυγίων άγριας ζωής, ορίων ρεµάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, ρυθµίζεται από τις
κείµενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας,
υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόµενοι όροι και περιορισµοί είναι αυστηρότεροι αυτών της
παρούσας απόφασης.
Υφιστάµενες χρήσεις ειδικού καθεστώτος (Αρχαιολογικοί χώροι, παράκτιο όριο NATURA κ.τ.λ.)
µε τις ζώνες προστασίας περιµετρικά αυτών εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο νοµικό
καθεστώς εφόσον είναι αυστηρότερες.
Στους κηρυγµένους ή µη κηρυγµένους και µη οριοθετηµένους εκτός σχεδίου αρχαιολογικούς
χώρους και µνηµεία (αρχαίων, βυζαντινών και µεταβυζαντινών) καταλοίπων χρονολογούµενων προ
του 1830, οποιαδήποτε δραστηριότητα θα επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον έχει την προβλεπόµενη από τις
σχετικές διατάξεις «Περί Αρχαιοτήτων» προηγούµενη έγκριση και την επίβλεψη της αρµόδιας
αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στις ζώνες αυτές, εάν δεν έχουν οριστεί ειδικές επιτρεπόµενες χρήσεις
από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία, ισχύουν οι κατά περίπτωση επιτρεπόµενες χρήσεις γης και
όροι δόµησης όπως ορίστηκαν στις αντίστοιχες περιοχές, µετά από υποχρεωτικό έλεγχο και
σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε
εργασία, επέµβαση, αλλαγή χρήσης σε µνηµεία ή στον περιβάλλοντα χώρο τους, αποξήλωση
υφιστάµενων παλιών λιθόστρωτων µονοπατιών ή κρηνών, οικοδοµική δραστηριότητα πλησίον
µνηµείου καθώς και εγκατάσταση ή λειτουργία βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής επιχείρησης,
τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου
έργου ή εργασίας πλησίον µνηµείου, απαιτείται η έγκριση των αρµοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων,
κατ’ εφαρµογή του Ν. 3028/2002 «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς».
Επιβάλλεται η αποκατάσταση του εγκαταλελειµµένου ανενεργού λατοµείου στη ειδική θέση
«ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ» (επί της Επαρχιακής οδού Λευκάδας – Σύβρου – Βουρνικά, Τ.Κ. Βουρνικά,
ΠΕΠ∆4.Γ). Η διαµόρφωση του νέου ανάγλυφου δύναται να δηµιουργείται µε συνδυασµό
επιχώσεων από κατάλληλα αδρανή προϊόντα εκσκαφών και κατάλληλων διαµορφώσεων των
επιφανειακών πρανών. Απαραίτητη προϋπόθεση, αποτελεί η σύνταξη ειδικής µελέτης
αποκατάστασης, που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και δενδροφυτεύσεις για τον περιορισµό της
οπτικής ρύπανσης και η έγκριση της από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Να µελετηθεί η δυνατότητα
χρηµατοδότησης του συνολικού έργου από το Πράσινο Ταµείο.
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε τις απαραίτητες εγκρίσεις αρµόδιων υπηρεσιών, να
µελετηθεί η δυνατότητα εξεύρεσης χώρου εξόρυξης και µονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών,
εντός της ζώνης ΠΕΠ∆4Α, βόρεια του οικισµού Αθανίου και ανατολικά του οικισµού ∆ράγανου,
για την κατασκευή δηµοτικών έργων.
Σε όλους τους οικισµούς υπάρχουν κοιµητήρια εντός ορίων ή πλησίον αυτών. Τα υφιστάµενα
κοιµητήρια σε όλους τους οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας, µπορούν να συνεχίσουν να
λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται στις σηµερινές θέσεις τους µέχρι να καταστεί αναγκαία η
µετεγκατάσταση τους λόγω π.χ. ακαταλληλότητας του χώρου ή κορεσµού. Τόσο στην ίδρυση νέου ή
την επέκταση των υφιστάµενων κοιµητηρίων θα εφαρµόζεται η εκάστοτε νοµοθεσία και κατά
περίσταση θα κρίνεται η απαίτηση ή µη της εκπόνησης υδρογεωτεχνικής µελέτης και όλων των
λοιπών µελετών για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του χώρου (π.χ. Η µελέτη και κατασκευή
επιπρόσθετων έργων απαγωγής των οµβρίων υδάτων για την αποστράγγιση και την αποφυγή
οποιουδήποτε ενδεχόµενου σχηµατισµού λιµνών µε στάσιµα νερά εντός των κοιµητηρίων).
Επιπροσθέτως κρίνεται απαραίτητη η µελέτη διερεύνησης και κατασκευής ΚΑΝ (Κέντρου
Αποτέφρωσης Νεκρών) και Οστεοφυλακίου σε κατάλληλες θέσεις (υφιστάµενα ή νέα κοιµητήρια),
µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας Τοπικής Κοινότητας και της ∆ηµοτικής Ενότητας.
Για τις εγκαταστάσεις εσταβλισµένης και ηµιεσταβλισµένης κτηνοτροφίας ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α΄/2012). Ειδικότερα για την χωροθέτηση των εν λόγω δραστηριοτήτων οι
αποστάσεις που προβλέπονται ισχύουν µειωµένες κατά 20% στα νησιά.
Για τις δραστηριότητες εντός της περιοχής NATURA, επιβάλλεται η περιβαλλοντική διαχείριση
αυτών.
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Η ακριβής έκταση της ζώνης προστασίας των υδατορεµάτων θα καθοριστεί έπειτα από την
οριοθέτηση τους. Μέχρι τον καθορισµό ισχύει η ζώνη προστασίας της αντίστοιχης Π.Ε.Π., καθώς
και η εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4258/2014 για όλη την έκταση της ∆.Ε. Απολλωνίων.
Απαγορεύεται σε όλη των έκταση της ∆.Ε Απολλωνίων οι εγκαταστάσεις Φ/Β συστηµάτων, καθώς
αναιρούν τον στόχο της µελέτης για προστασία του τοπίου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις Φ/Β
συστηµάτων που τοποθετούνται σε κτίρια ή στον ακάλυπτο χώρο αυτών.
Απαγορεύεται σε όλη των έκταση της ∆.Ε Απολλωνίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιµων
µορφών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς είναι υπέργειες και µεγάλης κλίµακας κατασκευές, που αναιρούν
τον στόχο της µελέτης για προστασία του τοπίου.
Κάθε έργο υποδοµής που εκτελείται από Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ο.Τ.Α., κ.ά.) και
γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαµόρφωση, τροποποίηση, ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων,
εντάσσεται στο περιβάλλον της περιοχής και στην ανάγκη προστασίας των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων και εκτελείται µετά από έγκριση της σχετικής µελέτης από τους αρµόδιους
φορείς. Οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας αναλαµβάνουν µε δαπάνες τους την αναµόρφωση,
συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων τους, ώστε να µην προσβάλλεται το περιβάλλον από
ορατές φθορές εγκατάλειψης στις όψεις τους.
Παράλληλα µε τις ρυθµίσεις του ΣΧΟΑΑΠ ισχύουν και τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού
για τον τουρισµό, την βιοµηχανία και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς και των λοιπών
εγκεκριµένων Ειδικών Πλαισίων.
Για τα κύρια τουριστικά καταλύµατα 5 και 4 αστέρων, σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων
οικισµού, ισχύουν αυτά που ορίζονται στο εκάστοτε Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Τα υλικά κατασκευής και οι
όψεις των τουριστικών καταλυµάτων θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την αισθητική του τοπίου και µε
τις αρχές του ενεργειακού και βιοκλιµατικού σχεδιασµού.
Όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ζωνών -περιοχών ισχύουν οι αυστηρότερες ρυθµίσεις για την
προστασία της περιοχής.
Παρατηρητήρια πουλιών, θέας, ουρανού κ.α. µαζί µε περιορισµένου εµβαδού υποστηρικτικές
εγκαταστάσεις (WC, στέγαστρα αναµονής, φύλαξη κ.λπ.) επιτρέπονται σε όλες τις ζώνες µετά από
την έγκριση των αρµόδιων φορέων.
Σε περίπτωση που ένα γήπεδο εµπίπτει σε περισσότερες από µία ζώνες µε διαφορετικές ρυθµίσεις
και χρήσεις, η δόµηση διέπεται από τους ακόλουθους όρους: Η χρήση του κτιρίου θα πρέπει να είναι
συµβατή µε τις επιτρεπόµενες που προβλέπονται στο τµήµα του γηπέδου όπου τοποθετείται το
κτίριο. Ο Σ.∆. θα είναι ο ευνοϊκότερος των επιτρεπόµενων στις αντίστοιχες ζώνες για την ίδια χρήση
και µπορεί να υπολογίζεται ενιαία για ολόκληρη την έκταση του γηπέδου. Κατά τα λοιπά θα
εφαρµόζονται οι εκάστοτε κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
Νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις, όπου από το ΣΧΟΑΑΠ απαγορεύονται, δύναται να διατηρηθούν και
να εκσυγχρονισθούν ή να επεκταθούν, εφόσον λαµβάνονται επί πλέον µέτρα για την µείωση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την λειτουργία της µονάδας, καθώς επίσης και εργασίες
συντήρησης και επισκευής των κτιρίων, που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των
διαβιούντων και εργαζοµένων σε αυτά.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών πυρόσβεσης σε όλες τις ζώνες.
∆εν επιτρέπεται η ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών χωρίς να έχει προηγηθεί µελέτη βελτίωσης των
οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών της οδού, εκπόνηση µελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
∆εν επιτρέπεται κανενός είδους καταστροφική παρέµβαση ή καταπάτηση των υφιστάµενων
µονοπατιών που µπορεί να αποτελέσουν περιηγητικές διαδροµές, τα οποία παραµένουν δηµόσια και
αυτοδικαίως απαγορεύεται κάθε είδους καταστροφή τους (µόνιµο φράξιµο, απόρριψη αποβλήτωνµπαζών και προϊόντων κλαδέµατος, καταστροφή φυσικής βλάστηση καθώς και η καταστροφή
κατασκευών που σχετίζονται µε αυτά όπως µαντρότοιχων, λιθόστρωτων, αναβαθµίδων κ.λπ.).
Επιπλέον δεν επιτρέπεται η καταστροφή της σήµανσης στα µονοπάτια τα οποία έχουν αναδειχθεί
και αποτελούν τµήµατα πεζοπορικών διαδροµών.
Οι χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδοµικών υλικών τοποθετούνται σε απόσταση 80 µέτρων
από τον αιγιαλό και από τον άξονα Εθνικού ή Επαρχιακού δρόµου. Στην περίπτωση µη
καθορισµένου αιγιαλού, τοποθετούνται σε απόσταση 100 µέτρων από την ακτογραµµή. Για τους
υφιστάµενους χώρους αποθήκευσης και διακίνησης οικοδοµικών υλικών επί του ∆ηµοτικού οδικού
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δικτύου κρίνεται απαραίτητη η µελέτη οριοθέτησής τους µε υψηλή και πυκνή φύτευση ή
µανδρότοιχο (φυσικά υλικά δόµησης ή άλλης λιτής κατασκευής) για λόγους αισθητικής
αναβάθµισης.
Εξαιρούνται των ρυθµίσεων του παρόντος έργα εθνικής σηµασίας, µετά από έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου, Νόµου, καθώς επίσης έργα και επεµβάσεις λόγω έκτακτων αναγκών
(σεισµών, κατολισθήσεων, πληµµύρων, θεοµηνιών κ.λπ).
Εντός των ορίων των οικισµών, επιβάλλεται να προωθηθεί η επανάχρηση αξιόλογων παραδοσιακών
ή διατηρητέων κτιρίων ή η προβολή τους και η τουριστική αξιοποίηση τους. Γενικά, θα πρέπει να
προωθηθεί η ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας των οικισµών.
Κηρυγµένα παραδοσιακά κτίρια και κατασκευές επισκευάζονται και αποκαθίστανται στην αρχική
µορφή τους κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται µε το
ΣΧΟΑΑΠ.
Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωµένων κτισµάτων ή κατεδαφιστέων ως ετοιµόρροπων ή
επικίνδυνων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, έστω και εάν οι απαιτούµενες
να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται
κατόπιν τεκµηριωµένης έρευνας (φωτογραφίες µε βεβαίωση χρονολογίας θεωρηµένες από τον
∆ήµο, εγκεκριµένα σχέδια, σαφή ίχνη, βιβλιογραφικές µαρτυρίες), η οποία αποδεικνύει την ακριβή
αρχική µορφή του κτίσµατος.
Υποχρεωτικά διατηρούνται όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία διαµόρφωσης της υπαίθρου. ∆ηλαδή
πεζούλες, ξερολιθιές, αλώνια, καµίνια, στέρνες, πηγάδια, µονοπάτια, καλντερίµια, κελιά και
κατοικίες, δεν δύνανται να αλλοιωθούν µε χρήση ετερόκλητων και διαφορετικών υλικών από αυτά
από οποία κατασκευάστηκαν. Επιτρέπεται, ακόµη κι αν αντίκειται στην κείµενη πολεοδοµική
νοµοθεσία, η συντήρηση, η αναστύλωση και η επανάχρησή τους µετά από εξειδικευµένη
αρχιτεκτονική µελέτη που θα εγκρίνει η αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
Επιτρέπεται η χωροθέτηση κάθε είδους Κοινωφελούς έργου υποδοµής και των απαιτούµενων για
την λειτουργία του, εγκαταστάσεων (κτιριακών ή µη), κατόπιν εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Ο
καθορισµός των θέσεων και χώρων κτιρίων δηµοσίων και κοινωφελών σκοπών στις εκτός σχεδίου
περιοχές καθώς και οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης τους, γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
εκτός σχεδίου δόµησης ή όπου κρίνεται απαραίτητο µε τον Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33/ Α΄/1983), όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση των νοµίµως υφιστάµενων εγκαταστάσεων
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.), Εταιρειών ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων τεχνικής υποδοµής των οργανισµών κοινής ωφέλειας
(ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυµάτων),
εφόσον δε προβλέπονται µε το παρόν ή είναι αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόµενες
θέσεις, επιτρέπονται σε όλες τις περιοχές ύστερα από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία όπως ισχύει.
Σε περίπτωση σχεδιασµού πολεοδόµησης των οικισµών (εκτός της Βασιλικής και Συβότων) να µην
θίγονται τα όρια τους. Η οριστικοποίηση των ορίων των προς πολεοδόµηση περιοχών θα γίνει στα
πλαίσια της πολεοδόµησης και είναι δυνατή η µεταβολή τους µόνο όταν απαιτείται για την χάραξη
των περιφερειακών δρόµων και όταν η οριογραµµή τέµνει τις ιδιοκτησίες δηµιουργώντας εντός
οικισµού µη άρτια οικόπεδα, οπότε µετατίθεται ώστε να αποκτούν αυτά την ελάχιστη απαιτούµενη
αρτιότητα. Η πολεοδόµηση των οικισµών και η εφαρµογή αυτής θα γίνει µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Όλη η παράκτια ζώνη (ανεξαιρέτως ιδιοκτησιακού και πολεοδοµικού καθεστώτος) στους οικισµούς
Βασιλική – Πόντι και Σύβοτα να καθορισθεί ως Χερσαία και Θαλάσσια Ζώνη Λιµένα και να
συνταχθεί αναπτυξιακό πρόγραµµα και µελέτη διαχείρισης (Master Plan), όπου να περιλαµβάνονται
χώροι αναψυχής και χώροι στάθµευσης.
Εφαρµόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη έναρξη ισχύος του ΣΧΟΟΑΠ: α) είχε
εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόµησης ή β) είχε υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης,
αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόµησης µε όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά,
που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή γ) είχε χορηγηθεί από τον αρµόδιο φορέα και είναι σε
ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο µε ή
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χωρίς παρεκκλίσεις µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή δ) είχε χορηγηθεί από τον αρµόδιο φορέα
και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας µε ή χωρίς παρεκκλίσεις µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή
ε) είχε υποβληθεί στον αρµόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας
ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο µε ή χωρίς παρεκκλίσεις ή στ) είχε υποβληθεί στην
αρµόδια υπηρεσία ή στο αρµόδιο όργανο (ΣΑ, ΚΕΣΑ, ΣΧΟΠ, ΣΧΟΠ Αιγαίου, Γενική Γραµµατεία
Πολιτισµού, EOT, Υπουργείο Βιοµηχανίας, κ.λπ.) αίτηση µε πλήρη αρχιτεκτονική µελέτη η οποία
προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδοµικής άδειας ή έγκρισης δόµησης ή ζ)
είχε προκηρυχθεί δηµόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις ή η) είχε υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση
δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραµµα (αντίστοιχο µέτρο και άξονα), πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος και επακολούθησε η έγκριση της ή η θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας, πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι υπηρεσίες δόµησης και οι αρµόδιοι για άδειες ίδρυσης,
εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των
οριζοµένων στις διατάξεις του ΣΧΟΑΑΠ.
Οικοδοµικές άδειες, Εγκρίσεις ∆όµησης και Άδειες ∆όµησης, που έχουν εκδοθεί µέχρι την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος ή µετά την παρούσα µε βάση την ανωτέρω παράγραφο σε
περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η αναφερόµενη στην άδεια χρήση, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και
µέσα στα όρια του χρόνου ισχύος των. Μετά το πέρας του χρόνου ισχύος τους, δεν αναθεωρούνται
ως προς τον χρόνο ισχύος πλην της περίπτωσης ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισµού του
κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναθεώρησης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της µελέτης
ΣΧΟΑΑΠ ∆.Ε. Απολλωνίων, είναι η πλήρης καταγραφή των απόψεων των εις τον πίνακα αποδεκτών
φορέων και υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουµε ηλεκτρονικό αντίγραφο της αναφερόµενης µελέτης και σας
παρακαλούµε όπως εκφράσετε την γνώµη και τις τυχόν παρατηρήσεις – απόψεις σας, που αφορούν τους
τοµείς αρµοδιότητάς σας, εντός δύο (2) µηνών από τη λήψη της παρούσης επιστολής προκειµένου να
εµπλουτιστεί, συµπληρωθεί ή διορθωθεί, όπου είναι δυνατόν, η τελική πρόταση της µελέτης. Σε περίπτωση
µη απάντησης θεωρείται ότι η µελέτη γίνεται αποδεκτή χωρίς παρατηρήσεις.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α’ βο

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (2):
− Η εισήγηση της υπηρεσίας για το Β1 στάδιο και ένα (1) CD-R της Β2 σταδίου της µελέτης
ΣΧΟΑΑΠ, ∆.Ε. Απολλωνίων, ∆ήµου Λευκάδας, Νοµού Λευκάδας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
1. Α.∆.Π.∆.Ε.Ι., ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 158, Τ.Κ.26441, ΠΑΤΡΑ.
2. Α.∆.Π.∆.Ε.Ι., ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΘΕΣΗ «ΑΛΥΚΕΣ», ΛΕΥΚΑ∆Α.
3. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: ΓΟΛΕΜΗ 5-7, ΛΕΥΚΑ∆Α.
4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ∆ΑΙΡΠΦΕΛ∆ 10,
ΛΕΥΚΑ∆Α.
5. Α.∆.Π.∆.Ε.Ι., ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ:Ξ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Τ.Κ. 31100.

6. ΥΠ.ΠΟ.Α., ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 Τ.Κ.: 302 00 – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.
7. ΥΠ.ΠΟ.Α., ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΒΟΡΕΙΟΥ
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