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Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΔΔΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ 

Σε ενέλινη βοίρκεςαι ςξ ποόγοαμμα «ΠΟΛΔΟΔΟΜΙΚΔ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΙ» για ςημ καςάοςιρη 

ςξπικώμ πξλεξδξμικώμ ρυεδίχμ (ΤΠΣ) για 128 Δήμξσπ ςηπ Χώοαπ, δοάρη  πξσ υοημαςξδξςείςαι 

από ςξ Ταμείξ Αμάκαμφηπ, με ξοίζξμςα ξλξκλήοχρηπ ςξ 2025, όπχπ καθξοίρςηκε με ΥΑ πξσ 

δημξριεύςηκε ρςξ ΦΔΚ 6046Β /20-12-2021. 

ΟΙ μελέςεπ ποξκηούρρξμςαι, αμαςίθεμςαι και επιβλέπξμςαι από ςξ ΤΔΔ. Μέυοι ρήμεοα έυξσμ 

δξμξλξγηθεί ξ Α’ κύκλξπ αμαθέρεχμ πξσ πεοιλαμβάμει 12 μελέςεπ (πξσ βοίρκεςαι ρςξ ςελικό 

ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξύ) και έυει ποξκηοσυθεί ξ Β’ κύκλξπ (15 μελέςεπ) με ημεοξμημία 

καςάθερηπ ποξρτξοώμ ςημ 30η/5/2022, ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι και ξ Δήμξπ Πεμςέληπ. 

Τα  Τξπικά Πξλεξδξμικά Συέδια είμαι  ξ διάδξυξπ ςχμ Γεμικώμ Πξλεξδξμικώμ Συεδίχμ  (ΓΠΣ) 

διατέοξσμ όμχπ ρημαμςικά από ασςά  διόςι με ςα ΤΠΣ καθοίζξμςαι υοήρειπ γηπ όυι μόμξ για ςιπ 

ξικιρςικέπ πεοιξυέπ αλλά για όλη ςημ υχοική εμόςηςα ςχμ Δ.Κ. 

Για ςημ Δ.Κ. Μελιρρίχμ, με βάρη  ςξ ΦΔΚ 47Δ/1988 (και ςιπ ςοξπξιήρειπ ςξσ με ςα 392Δ/1991, 

1219Δ/1994 και 5572Δ/2007) και  ςημ Δ.Κ.  Νέαπ Πεμςέληπ, με βάρη ςξ ΦΔΚ 531Β/2005, έυξσμ 

εγκοιθεί  ςα ξικεία ΓΠΣ, εμώ η Δ.Κ. ςηπ Παλιάπ Πεμςέληπ, απξςελώμςαπ μια από ςιπ ελάυιρςεπ 

εναιοέρειπ ςηπ  Αςςικήπ, ρςεοείςαι ΓΠΣ. 

Σύμτχμα με ςξ άοθοξ 7 ςξσ Ν.4759/2020: 

«Τα Τξπικά Πξλεξδξμικά Συέδια (ΤΠΣ) απξςελξύμ ρύμξλα κειμέμωμ, υαοςώμ και διαγοαμμάςωμ, 

με ςα ξπξία καθξοίζξμςαι ςξ ποόςσπξ υωοικήπ ξογάμωρηπ και αμάπςσνηπ και ςα βαρικά 

ποξγοαμμαςικά μεγέθη, όοια πξλεξδξμικώμ εμξςήςωμ και ξικιρμώμ, ξι υοήρειπ γηπ, ξι όοξι και 

πεοιξοιρμξί δόμηρηπ, ξι ρημαμςικέπ πξλεξδξμικέπ παοεμβάρειπ, Ζώμεπ Υπξδξυήπ Σσμςελερςή 

Δόμηρηπ (Ζ.Υ.Σ.), ζώμεπ ειδικώμ πξλεξδξμικώμ κιμήςοωμ, ςξ ξδικό δίκςσξ, ςα λξιπά μεςατξοικά, 

ςευμικά και πεοιβαλλξμςικά δίκςσα και σπξδξμέπ, μέςοα ποξραομξγήπ ρςημ κλιμαςική αλλαγή, 

μέςοα σπξρςηοικςικά ςηπ αμςιμεςώπιρηπ έκςακςωμ αμαγκώμ και διαυείοιρηπ ρσμεπειώμ τσρικώμ 

και ςευμξλξγικώμ καςαρςοξτώμ και λξιπώμ απειλώμ, καθώπ και κάθε άλλξ μέςοξ, όοξπ ή 

πεοιξοιρμόπ πξσ απαιςείςαι για ςημ ξλξκληοωμέμη υωοική αμάπςσνη και ξογάμωρη ςηπ πεοιξυήπ 

μελέςηπ. 

Με ςα ΤΠΣ καθξοίζξμςαι για κάθε δημξςική εμόςηςα ξι ακόλξσθεπ καςηγξοίεπ πεοιξυώμ: 

 Οικιρςικέπ Πεοιξυέπ (ΟΙΚ) 

 Πεοιξυέπ παοαγωγικώμ και επιυειοημαςικώμ δοαρςηοιξςήςωμ (Π.Ε.Δ.) 

 Πεοιξυέπ Ποξρςαρίαπ (Π.Ε.Π.) και Πεοιξυέπ με ειδικό μξμικό καθερςώπ (Π.Ε.Κ.) 



 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Δ. ΠΔΝΣΔΛΗ - «Η Πεντέλη μας» 
Αγ. Παοαρκεσήπ 22, Ν. Πεμςελη, 15239,  

site: www.epentelimas.gr email: epentelimas@gmail.com fb: E-penteli mas_Η Πεμςέλη μαπ  

 

Σελ. 2 / 2 
 

 Πεοιξυέπ ελέγυξσ υοήρεωμ γηπ (Π.Ε.Χ.)» 

Η μελέςη ςξσ Τξπικξύ Πξλεξδξμικξύ Συεδίξσ εκςόπ από ςξ υχοξςανικό και πξλεξδξμικό 

μελεςηςικό αμςικείμεμξ,  πεοιλαμβάμει και ςιπ παοακάςχ ςέρρρεοιπ σπξρςηοικςικέπ μελέςεπ: 

 Σςοαςηγική Μελέςη Πεοιβαλλξμςικώμ Επιπςώρεωμ 

 Μελέςη Γεωλξγικήπ Καςαλληλόςηςαπ ςωμ ξικιρςικώμ πεοιξυώμ 

 Μελέςη ςξπξγοατικήπ απξςύπωρηπ ςωμ ποξπ ξοξθέςηρη οεμάςωμ 

 Μελέςη ξοιξθέςηρηπ οεμάςωμ 

Σςξ πλαίριξ εκπόμηρηπ ςξσ ΤΠΣ ςξσ Δήμξσ αμαμέμεςαι, μεςανύ άλλχμ, μα ενεςαρθξύμ: 

 Εμδευόμεμη αμαθεώοηρη ςωμ εγκεκοιμέμωμ ρυεδίωμ ςωμ ςοιώμ Δ.Κ. και ςωμ δύξ 

ΓΠΣ, ετ΄όρξμ ασςό επιβάλλεςαι από ςιπ ρημεοιμέπ και μελλξμςικέπ αμάγκεπ ςωμ 

καςξίκωμ ςξσ Δήμξσ, και η εναρτάλιρη ςηπ απαοαίςηςηπ για ςημ ενσπηοεςηρή ςξσπ γη 

 Ο καθξοιρμόπ υοήρεωμ γηπ ρςημ ενωαρςική πεοιξυή, με ρεβαρμό ςωμ ΠΔ ποξρςαρίαπ 

ςξσ Πεμςελικξύ και  ςξσ οέμαςξπ Πεμςέληπ – Χαλαμδοίξσ 

 Η ποξρςαρία ςηπ πεοιαρςκήπ πεοιξυήπ από  ςημ ασθαίοεςη δόμηρη (ξικιρςικέπ 

πσκμώρειπ) 

 Η αμςιμεςώπρη ςξσ ποξβλήμαςξπ ςηπ  διαμπεοξύπ κσκλξτξοίαπ 

Δεμ σπάουει αμτιβξλία όςι η εκπόμηρη ςξσ ΤΠΣ απξςελεί μια μξμαδική εσκαιοία για μα 

διξοθχθξύμ αρςξυίεπ και παοαλείφειπ ςξσ παοελθόμςξπ και μα καθξοιρςξύμ ςα υαοακςηοιρςικά 

ςξσ δξμημέμξσ πεοιβάλλξμςξπ πξσ ξμειοεσόμαρςε για ςημ πεοιξυή. 

Με όοαμα ςημ βιώριμη λειςξσογία ςχμ πόλεχμ ςξσ Δήμξσ και ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, 

ξ Σύλλξγόπ μαπ θα παοακξλξσθήρει από κξμςά ςιπ διαδικαρίεπ και θα  ποξρπαθήρει μα 

ρσμβάλλει  ρςημ επιςσυία ςξσ εγυειοήμαςξπ.  

 

 


