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ΔΗΜΟ ΛΑΜΘΕΩΝ                                                          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ                                                                  Είδορ ππάξηρ :  Καλνληζηηθή 
ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΟΜΗΗ                                                          Θεμ. Ενοτ.  :  Πνιηηηθή Εσή  
Γπαφείο Πολεοδομικών Θεμάτων 
Απμόδιορ:   τ. Μπάτπη                                        
Σηλ 2231351094 
e-mail: s.mpatri@lamia-city.gr 
                                                        
 

ΕΘΗΓΗΗ – ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΟΜΗΗ  
Ππορ 

 Σην  Επιτποπή Ποιότηταρ Ζωήρ 
ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΘΕΩΝ 

 

 
ΘΕΜΑ: «Σοπικό Ρσμοηομικό ζτέδιο (ΣΡ) για ηη δημιοσργία θοιηηηικών εζηιών και 
εκπαιδεσηικών-ερεσνηηικών σποδομών ηοσ Πανεπιζηημίοσ  Θεζζαλίας ζηη Λαμία»  
              
  Έρνληαο ππόςε    

 Σηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο.  
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν3463/2006). 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010). 
 Σν άξζξν 73 «Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο – Αξκνδηόηεηεο» ηνπ  Ν. 3852/2010 

(ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010).  
 Σελ αξηζκ.10816/28-02-2017 Απόθαζε Γεκάξρνπ Λακηέσλ. 
 Σελ αξ. 389/2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί πγθξόηεζεο Δπηηξνπήο 

Πνιενδνκίαο  
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ από 17-7/1923 Ν.Γ (ΦΔΚ 228/Α/1923) «Πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ, 

θσκώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηώλ». 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ ηεο 3-4-29 (ΦΔΚ 155/Α/29) πνπ 

δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ην άξζξ.31, παξ.3 ηνπ Ν.1577/85. 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/83 (ΦΔΚ 33/Α) «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, 

νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο». 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 29 ηνπ Ν.2831/00(ΦΔΚ140/Α/00) όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ 

από ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3044/02 (ΦΔΚ197/Α/02). 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1577/85 (ΦΔΚ210/Α/85) «Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο» 

θαη ηνπ Ν. 4067/12 (ΦΔΚ 79/Α/12) «Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο» όπσο 
ηζρύνπλ. 

 Σελ αξηζκ. 61760/12080/85/2-10-87 εγθύθιην (εγθύθιηνο85/87) «Γηεπθξηλίζεηο ηνπ 
άξζξνπ 28  ηνπ Ν.1337/83». 

 Σηο αξηζ. 1/61,8/75,84/00,43511/161/88,29454/03, 47/04 εγθπθιίνπο ηνπ 
ΤΠΔΥΩΓΔ θαζώο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε. 

 Σελ αξηζκ.3352/136362/8-10-2012, Απόθαζε ηεο Γελ. Γξακ. Γ/λζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο –
ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 346/ΑΑΠ/5-11-2012) , έγθξηζεο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 
ρεδίνπ (ΓΠ) Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λακηέσλ ,Γήκνπ Λακηέσλ όπσο απηή 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.1725/65205/23-06-2014, Απόθαζε ηεο 
Γελ.Γξακ.Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 200/ΑΑΠ/23-06-2014) 

 Σελ αξηζκ.. 2211/114507 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη 
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο 
(ΦΔΚ 210/ΑΑΠ/18-09-2017),ζεκεηαθήο ηξνπνπνίεζεο θαη δηόξζσζεο ζθάικαηνο 
ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Λακηέσλ , Γήκνπ 
Λακηέσλ 

 Σν  Ν.4447/2016 (ΦΔΚ 241/Α/2016) όπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη αληηθαηαζηάζεθε κε 
ην Ν. 4759/2020   

 Σε κε αξ. πξση. 37817/23-09-2022 αίηεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε 
ζπλεκκέλα ηερληθή έθζεζε κεηά ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ  ζεσξεκέλα από ην 
ηκήκα έξγσλ θαη ζπληήξεζεο ππνδνκώλ  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ     

 

 
Περιγραθή αιηήμαηος 
Με ηελ  αξ. πξση. 37817/23-09-2022 αίηεζε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  δηαβίβαζε  ηελ 
ηερληθή έθζεζε , ηνλ πεξηβαιινληηθό πξνέιεγρν θαη ηνπο ζπλεκκέλνπο ράξηεο  (ηνπηθό 
ξπκνηνκηθό ζρέδην , πθηζηάκελεο ρξήζεηο θαη ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο) πξνθεηκέλνπ λα 
εγθξηζεί γηα ηε θεξόκελε  ηδηνθηεζία  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (πεξηνρή κειέηεο)  ην Σνπηθό 
Ρπκνηνκηθό ρέδην ώζηε  λα αλαγεξζνύλ   θνηηεηηθέο  εζηίεο θαζώο  θαη εθπαηδεπηηθέο-
εξεπλεηηθέο  ππνδνκέο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο , ζηελ πόιε ηεο Λακίαο.           
 
 
Θζηορικό – Προβλεπόμενα Στεδίοσ Πόλης  
 

Με ην από 8-7-1988 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 566/Γ/1988)  εγθξίζεθε ην ηνπηθό ξπκνηνκηθό ζρέδην 
ζε εθηόο ζρεδίνπ  πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακίαο γηα θαζνξηζκό ρώξνπ  ΣΔΗ θαη ζεζπίζηεθαλ  
όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο. πγθεθξηκέλα ζεζπίζηεθαλ νη παξαθάησ όξνη : 

 Μέγηζην πνζνζηό θάιπςεο  :  20 %  

 πληειεζηήο  Γόκεζεο  : 0.3 

 Μέγηζην ύςνο : 11,00κ 

 Απόζηαζε θηηζκάησλ από ηα όξηα ηνπ γεπέδνπ : 10,00κ. ηνπιάρηζηνλ   
Με ηελ αξ.3352/136362/2012 Απόθαζε ηεο Γελ. Γξακ. Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη 
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 
346/ΑΑΠ/5-11-2012) εγθξίλεηαη ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Λακίαο  κε ην νπνίν νη 
πθηζηάκελεο  εγθαηαζηάζεηο  ηνπ πξώελ ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο θαη ε πεξηνρή  κειέηεο –
ζπλνιηθήο  έθηαζεο πεξίπνπ 158 ζηξ.- θαζνξίδνληαη σο  «Πεξηνρέο Δηδηθώλ Υξήζεσλ» 
(ΠΔΥ- ΣΔΗ) κε ρξήζε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.   
 
 
Διερεύνηζη –  έλεγτος σπηρεζίας  
 
     Ζ ελ ιόγσ επξύηεξε πεξηνρή  ζηελ νπνία βξίζθεηαη  ε θεξόκελε  ηδηνθηεζία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ  ππό ζηνηρεία  (Ρ1,Ρ2,Ρ3,Ρ4,Ρ5,Ρ6,Ρ7,Ρ8,Ρ9,Ρ10,Ρ11,Ρ1),  εκβαδνύ   Δ= 
26.453,08κ2 , όπσο απνηππώλεηαη ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θι.1:500, βξίζθεηαη εληόο 
ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Λακίαο, σζηόζν δελ έρεη εγθξηζεί ξπκνηνκηθό ζρέδην ,  
νύηε πθίζηαηαη θπξσκέλε πξάμε εθαξκνγήο θαη ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 26 ηνπ 
Ν.1337/83  «πεξί ζέζεο θηηξίσλ δεκόζησλ ή θνηλσθειώλ ζθνπώλ εθηόο ζρεδίνπ». 
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ύκθσλα κε ην Γ.Π.  Λακίαο  θαη ην θεθάιαην ησλ Γεληθώλ & Μεηαβαηηθώλ Γηαηάμεσλ  ε 
πνιενδόκεζε θαη ε δόκεζε ζηηο εθηόο ζρεδίνπ δώλεο ηνπ ΓΠ, ππόθεηληαη ζηηο 
δεζκεύζεηο ρξήζεσλ γεο  κεραληζκώλ θαη κέγηζησλ ζπληειεζηώλ δόκεζεο πνπ νξίδεη ην 
ΓΠ, επί πιένλ δε πξνϋπνζέηεη ηελ έθδνζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ νξίδεη ε απόθαζε 
24745/5672  (ΦΔΚ 1971 Β/4.11.99), ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ, ήηνη ηελ έθδνζε πξάμεο 
ραξαθηεξηζκνύ ηνπ αξκόδηνπ Γαζαξρείνπ, ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ ινηπώλ αξκόδησλ 
θνξέσλ,  ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθήο θαη γεσινγηθήο κειέηεο θαη ηα ινηπά 
δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδεη ε απόθαζε. Οη ππόινηπνη όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο 
νξίδνληαη από  ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη ηε λνκνζεζία πεξί εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο. 
Πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκόο 

- νηθνδνκηθήο  γξακκήο –εξπζξνύ πεξηγξάκκαηνο- ππό ζηνηρεία 
(Ο1,Ο2,Ο3,Ο4,Ο5,Ο6,Ο7,Ο8,Ο9,Ο10,Ο11,Ο12,Ο1) γηα ηε δηακόξθσζε ησλ 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ  ήηνη  ησλ παλεπηζηεκηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ , ησλ 
θνηηεηηθώλ εζηηώλ θαη ιέζρεο , ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ  ινηπώλ 
ρώξσλ  

- ησλ όξσλ δόκεζεο όπσο παξαθάησ 
 Μέγηζην πνζνζηό θάιπςεο  :  40 %  
 πληειεζηήο  Γόκεζεο  : 0.6 
 Μέγηζην ύςνο : 11,00κ 

- Πξνθεπίσλ  
 πιάηνπο  15,00κ  επί  ηεο  πιεπξάο  Ρ5-Ρ6  ηεο πεξηνρήο κειέηεο  ε 

νπνία εθάπηεηαη ηεο παιαηάο Δζληθήο  νδνύ Αζελώλ –Λακίαο  
(ζύκθσλα κε ηελ αζθάιεηα ηεο  ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο αξζ.2 
παξ.ζη ηνπ ΦΔΚ 169/Α/1998) 

 πιάηνπο 10,00κ επί ησλ  ππόινηπσλ πιεπξώλ  
εκεηώλεηαη  όηη θαηά  ηα ινηπά ζα ηεξεζνύλ νη δηαηάμεηο  ηνπ  Ν.4067/2012 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Τπεξεζία Γόκεζεο προηείνει   
 
ηελ έγθξηζε  ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ  γηα ηε θεξόκελε ηδηνθηεζία  
Παλεπηζηεκίνπ ππό ζηνηρεία (Ρ1,Ρ2,Ρ3,Ρ4,Ρ5,Ρ6,Ρ7,Ρ8,Ρ9,Ρ10,Ρ11,Ρ1) εκβαδνύ 
26.453,08κ2 ζύκθσλα  κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή έθζεζε  θαη  ηνλ 
θαζνξηζκό  

- νηθνδνκηθήο  γξακκήο –εξπζξνύ πεξηγξάκκαηνο- ππό ζηνηρεία 
(Ο1,Ο2,Ο3,Ο4,Ο5,Ο6,Ο7,Ο8,Ο9,Ο10,Ο11,Ο12,Ο1) γηα ηε δηακόξθσζε ησλ 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ  ήηνη  ησλ παλεπηζηεκηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ , ησλ 
θνηηεηηθώλ εζηηώλ θαη ιέζρεο , ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ  ινηπώλ 
ρώξσλ  

- ησλ όξσλ δόκεζεο όπσο παξαθάησ 
 Μέγηζην πνζνζηό θάιπςεο  :  40 %  
 πληειεζηήο  Γόκεζεο  : 0.6 
 Μέγηζην ύςνο : 11,00κ 

- Πξνθεπίσλ  
 πιάηνπο  15,00κ  επί  ηεο  πιεπξάο  Ρ5-Ρ6  ηεο πεξηνρήο κειέηεο  ε 

νπνία εθάπηεηαη ηεο παιαηάο Δζληθήο  νδνύ Αζελώλ –Λακίαο  
(ζύκθσλα κε ηελ αζθάιεηα ηεο  ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο αξζ.2 
παξ.ζη ηνπ ΦΔΚ 169/Α/1998) 

 πιάηνπο 10,00κ επί ησλ  ππόινηπσλ πιεπξώλ  
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εκεηώλεηαη  όηη θαηά  ηα ινηπά ζα ηεξεζνύλ νη δηαηάμεηο  ηνπ  Ν.4067/2012 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
 
Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής θα πρέπει να γνφμοδοηήζει ζτεηικά με ηα παραπάνφ 
και να ειζηγηθεί προς ηο Δημοηικό Σσμβούλιο για ηη λήυη ηης  Α’ Απόθαζης. 
 
 
 
            Λαμία     20  / 10 / 2022                                 Λαμία   20  / 10 / 2022                      
          Ο απμόδιορ ςπάλληλορ                                  Η   ππ/νη τμήματορ                         
 
              ταματίνα Μπάτπη                                      Εςθςμία Καπαγκούνη     
          Πολιτικόρ μησανικόρ ΣΕ                              Πολιτικόρ Μησανικόρ ΠΕ  
 
Σσνημμένα  

1. Σερληθή Έθζεζε  
2. Πεξηβαιινληηθόο πξνέιεγρνο  
3. Σνπηθό Ρπκνηνκηθό ρέδην θι.1:500 
4. Υάξηε Υάξηεο Τθηζηάκελσλ Υξήζεσλ Γεο θι.1:5.000 
5. Υάξηεο  ζεζκνζεηεκέλσλ Υξήζεσλ Γεο θι.1:5.000 
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