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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Β1 Σταδίου της Μελέτης «Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λυκόβρυσης, Ν. Αττικής», όπως αυτό καταρτίστηκε για πρώτη φορά τον
Μάρτιο του 2010.
Η παρούσα επικαιροποίηση, θεωρείται απαραίτητη δεδομένου ότι μεταξύ της πρώτης υποβολής
της πρότασης τροποποίησης και της σημερινής, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαρθρωτικές
αλλαγές που επηρεάζουν τόσο τη χωροταξική θεώρηση του Δήμου όσο και την αναπτυξιακή και
πολεοδομική του φυσιογνωμία. Οι παραπάνω διαρθρωτικές αλλαγές αφορούν κατά κύριο λόγο στα
εξής δεδομένα:
 Στη νέα διοικητική δομή του Καλλικράτη, Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
 Στην Απογραφή 2011, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στα νέα στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία
για τον πραγματικό πληθυσμό, τον μόνιμο, τον νόμιμο, τον οικονομικά ενεργό ανά τομέα
παραγωγικής δραστηριότητας κλπ.
 Στη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση όπως διατυπώθηκε αρχικά στο Ν.
4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α), τροποποιήθηκε και εν τέλει αντικαταστάθηκε με τον Ν.
4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α), βάσει του οποίου τροποποιείται και αναδιαρθρώνεται ο
χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο σύνολο των διαφορετικών επιπέδων
σχεδιασμού.
 Στη θεσμοθέτηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014)
 Το νέο διάταγμα χρήσεων γης ΠΔ 59/21.06.2018, ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018 «Κατηγορίες και
περιεχόμενο χρήσεων γης»
Τα νέα δεδομένα που απορρέουν από τα παραπάνω πλαίσια παρουσιάζονται, συνοπτικά
παρακάτω, προκειμένου να αποτελέσουν την επικαιροποίηση των αντίστοιχων κεφαλαίων της
μελέτης και, κατά κύριο λόγο, προκειμένου να είναι δυνατή η εξαγωγή, τυχόν, νέων
συμπληρωματικών συμπερασμάτων για την επεξεργασία και τελική διατύπωση της πρότασης. Η
επικαιροποίηση αφορά τόσο σε δεδομένα ανάλυσης (λόγω κυρίως των διαρθρωτικών αλλαγών που
αναφέρθηκαν παραπάνω) τα οποία αποτυπώνονται συνοπτικά σε επόμενο υποκεφάλαιο όσο και
στην πρόταση που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο του παρόντος τεύχους.
Τέλος, η παρούσα μελέτη η οποία αφορά στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβρυσης του ενιαίου πλέον
Δήμου Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης, εκπονείται, όσον αφορά στο προτεινόμενο πλαίσιο χρήσεων γης,
σύμφωνα με το ΠΔ 59/21.06.2018, ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων
γης» σύμφωνα με το οποίο οι χρήσεις γης καθορίζονται σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική
τους λειτουργία.
Όσον αφορά στις προδιαγραφές εκπόνησης λαμβάνονται υπόψη οι προϋπάρχουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υ.Α. 9572/1845/2000/ΦΕΚ 209/Δ/07‐04‐2000)
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προέρχεται από τον προϋπάρχον θεσμικό πλαίσιο και είναι
απαραίτητο για την κατάρτιση των επιμέρους κεφαλαίων της παρούσας μελέτης (δεδομένου ότι
μέχρι την εκπόνηση της παρούσας δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές Υ.Α.).
Ιστορικό μελέτης και προώθησης διαδικασιών
Για την καταγραφή του ιστορικού προώθησης των διαδικασιών, αντλήθηκαν στοιχεία από τη
σχετική αλληλογραφία αλλά και τις εισηγήσεις του τ.Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) από το 2013, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια.
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"Ο τέως Δήμος Λυκόβρυσης διαθέτει ΓΠΣ βάσει του Ν.1337/83, το οποίο εγκρίθηκε το 1992 με την
υπ’αριθμ. 35892/7095 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1362/Δ/31‐12‐1992). Σύμφωνα με το εν
λόγω ΓΠΣ, στον τ. Δήμο Λυκόβρυσης προωθείται η πολεοδομική οργάνωση της κατοικίας με
πληθυσμό σταθεροποίησης τους 6.000 κατοίκους, σε 2 Πολεοδομικές Ενότητες, ως εξής:
Π.Ε.
ΠΕ 1
ΠΕ 2

Μέση πυκνότητα
οικήσεως άτομα/Ηα
22
39

Μέσος συντελεστής
δόμησης
0,8
0,8

Παράλληλα, πέραν της κατοικίας, εντός των ορίων του Δήμου προβλέφθηκαν και οι ακόλουθες
ειδικές ζώνες άλλων χρήσεων:
- Βιομηχανικό – Βιοτεχνικό Πάρκο που προτείνεται ως ΖΕΑ
- Αθλητικό Κέντρο (περιοχή συνεχόμενη με το ΒΙΠΑ‐ ΒΙΟΠΑ)
- Περιοχή Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα που προτείνεται ως ΖΕΑ
- Περιοχή παρά το ρέμα της Πύρνας που προτείνεται ως ΖΕΑ .
Με την υπ’ αριθμ. 22701/6296 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 614/Δ/20‐9‐2000), το ως άνω ΓΠΣ
τροποποιήθηκε. Η τροποποίηση αυτή αφορούσε τη μετονομασία του "ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης
‐ Λυκόβρυσης" σε "ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση" και τον καθορισμό του τύπου της εξυγίανσης.
Το Μάρτιο του 2010 ολοκληρώθηκε η μελέτη (α΄ και β΄ φάση) με τίτλο «Συγκέντρωση στοιχείων
ανάλυσης για κατ’ αρχήν πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ Δήμου Λυκόβρυσης» και παρελήφθη από
τον τέως Δήμο Λυκόβρυσης με τη με υπ’ αρίθμ. 34/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Με την υπ’αριθμ. 109/19‐7‐2010 απόφασή του (συνεδρίαση 14/2010), το Δημοτικό Συμβούλιο
Λυκόβρυσης ενέκρινε το τελικό στάδιο της ως άνω μελέτης για την τροποποίηση του ΓΠΣ του τέως
Δήμου Λυκόβρυσης."
Παράλληλα, με το Α.Π.3900/29‐7‐2010 έγγραφο, η Δ/νση Περιβάλλοντος απέστειλε την τελική
μελέτη προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς και συγκεκριμένα στους κάτωθι:
‐ Περιφέρεια Αττικής/Γεν. Δ/νση Περιφέρειας/Δ/νση ΠΕΧΩ/Τμήμα Β΄
‐ Νομαρχία Αθηνών/Τομέας Ανατολικής Αθήνας /Δ/νση Ανάπτυξης
‐ Νομαρχία Αθηνών/Δ/νση Βιομηχανίας
‐ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Γ.Γ. Δημοσίων Έργων/Γ. Δ/νση
Συγκοινωνιακών Έργων
‐ Νομαρχία Αθηνών/Τμήμα Περιβάλλοντος
‐ Νομαρχία Αθηνών/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Υδραυλικών και Ρεμάτων
‐ Υπουργείο Πολιτισμού/1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
‐ Υπουργείο Πολιτισμού/Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
‐ ΔΕΗ Α.Ε./Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς
‐ ΔΕΗ Α.Ε./Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς
‐ ΕΥΔΑΠ/Δ/νση Μελετών/Υπηρεσία Μελετών κ Έργων Ύδρευσης
‐ ΕΥΔΑΠ/Δ/νση Τοπογραφήσεων, Κτηματολογίου και Ελέγχου Λεκανών Απορροής/Υπηρεσία
Ακίνητης Περιουσίας
‐ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών/Τμήμα Δημοσίων
Κτισμάτων
‐ Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
‐ Αττικό Μετρό
Ο τ. ΟΡΣΑ έλαβε γνώση για τη μελέτη τροποποίησης του ΓΠΣ τ. Δήμου Λυκόβρυσης τον Αύγουστο
του 2010, όπως προκύπτει από το εσωτερικό του έγγραφο με Α.Π.: 3079/2010.
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Κατά το παραπάνω διάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη λήψη μιας σειράς
αποφάσεων στην κατεύθυνση των απαραίτητων ενεργειών προώθησης της μελέτης που είχαν
καθοριστεί κατά το παρελθόν σε συνέχεια και των σχετικών παρατηρήσεων του τ. ΟΡΣΑ.
Αναλυτικότερα:
 Με την υπ’ αρίθμ. 165/2014 απόφαση Δ.Σ. προσδιορίστηκε η διατήρηση του δημόσιου
χαρακτήρα του κτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
καθορίστηκε πλαίσιο προτάσεων για την αξιοποίησή του με προβλεπόμενες χρήσεις γης:
μουσείο οίνου – αμπέλου, ερευνητικά ινστιτούτα, χώροι πρασίνου‐αναψυχής, αθλητικοί
χώροι κλπ.
 Με την υπ’ αρίθμ. 210/2013 απόφαση Δ.Σ. ο Δήμος επικαιροποίησε τα κοινά όρια του
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης και του Δήμου Μεταμόρφωσης σε πρόσφατο
ορθοφωτοχάρτη με σκοπό να καταστούν αναγνωρίσιμα και διακριτά στη σημερινή
διαμορφωμένη κατάσταση που είναι πολύ διαφορετική από το 1950.
Επιπλέον, οριοθετήθηκε το ρέμα της Πύρνας με το 31.12.2015 Π.Δ. (ΦΕΚ 5/Δ/2016), ενώ
υλοποιήθηκαν και οι ακόλουθες συνοδευτικές μελέτες:
 εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Δημοτικής Κοινότητας
Λυκόβρυσης, στο πλαίσιο της μελέτης του ΓΠΣ από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής( αριθμ. πρωτ. 86251/6265/16‐
11‐2016 ‐ ΑΔΑ: 6ΚΝ2ΟΡ1Κ‐Υ2Α), η οποία συνοδεύει τη μελέτη για τη θεσμοθέτηση του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, και λήφθηκε υπόψη στην εν λόγω Τεχνική Έκθεση.
 η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του
2012 και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λυκόβρυσης‐Πεύκης τον
Αύγουστο του 2012 (3‐8‐12).
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και τις επιμέρους συναντήσεις συνεργασίας που
έχουν πραγματοποιηθεί με τον Δήμαρχο Λυκόβρυσης‐Πεύκης κ. Αν. Μαυρίδη, τους Αντιδημάρχους
και Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου, η παρούσα μελέτη συντάσσεται στην κατεύθυνση
επικαιροποίησης των δεδομένων της προϋπάρχουσας μελέτης αλλά και εκσυγχρονισμού και
προσαρμογής των προτάσεων στο σημερινό πλαίσιο και με βάση τις νέες ανάγκες του Δήμου.
Τέλος, υλοποιείται σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 1842/21‐12‐2015 Απόφασης Δημάρχου με θέμα την
"παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων για την υποστήριξη της μελέτης του ΓΠΣ Δ.Ε.
Λυκόβρυσης" (από τον κο Νικόλαο Γροζόπουλο, Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο). Σημειώνεται ότι έχει
υποβληθεί αίτημα παράτασης της ως άνω σύμβασης (ΑΠ 13247/13.09.2018).
Σημειώνεται, τέλος, ότι, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στη Δ.Κ. Λυκόβρυσης, η
εκτίμηση πολλών εκ των επικαιροποιημένων δεδομένων της ανάλυσης που παρατίθενται αλλά και
στοιχεία των προτάσεων που διατυπώνονται συνεκτιμούν και συμπεριλαμβάνουν και την χωρική
οντότητα της Πεύκης, δεδομένου ότι συνιστούν διοικητικά ενιαίο Δήμο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο
υπολογισμός των αναγκών, η επάρκεια των κεντρικών λειτουργιών, τυχόν συγκρούσεις χρήσεων
γης αλλά και άλλα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα έχουν αξιολογηθεί σε μια ευρύτερη της
Λυκόβρυσης κλίμακα.
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2.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ο Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης
Από 01/01/2011 η διοικητική οργάνωση της χώρας άλλαξε βάσει του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης),
σύμφωνα με τον οποίο ο Καποδιστριακός Δήμος Λυκόβρυσης αποτελεί, πλέον, Δημοτική Κοινότητα
(Δ.Κ.) του ενιαίου Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Βορείου Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
Γεωγραφικά εντοπίζεται στο βορειοδυτικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος (Π.Σ.) Αθηνών,
στις ανατολικές όχθες του Κηφισού ποταμού και καθίσταται προσβάσιμος από την Εθνική Οδό
Αθηνών‐Λαμίας, στο τμήμα της οποίας εκτείνεται η βιομηχανική ζώνη της ευρύτερης περιοχής.
Συνορεύει βόρεια ‐ βορειοανατολικά με τον Δήμο Κηφισιάς, ανατολικά με τον τ. Δήμο Πεύκης (και
μέσω αυτού με τον Δήμο Αμαρουσίου), νότια με το Δήμο Ν. Ηρακλείου και δυτικά με το Δήμο
Μεταμόρφωσης.
Η συνολική επιφάνεια της Δ.Κ. Λυκόβρυσης ανέρχεται σε μόλις 1.950 στρέμματα, ενώ σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τις δύο τελευταίες απογραφές (2001 και 2011), ο μόνιμος
πληθυσμός της ήταν 8.166 κατ. και 9.650 κατ. αντίστοιχα καταγράφοντας σημαντική αύξηση.
Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και καταλαμβάνει το
νοτιοανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 τ.χλμ. και καλύπτει το 2,9% της
συνολικής έκτασης της χώρας. Γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποενότητες, την Περιφέρεια
Πρωτεύουσας και το υπόλοιπο Αττικής. Η Περιφέρεια Πρωτεύουσας περιλαμβάνει το πολεοδομικό
συγκρότημα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού και της
Πεντέλης (Λεκανοπέδιο της Αθήνας). Η έκταση της Περιφέρειας Πρωτεύουσας είναι 427 τ.χλμ. και
καλύπτει το 11,2% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής.
Διοικητικά, διαιρείται σε οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες που αντικατέστησαν τις προηγούμενες
τέσσερις Νομαρχίες.
Πληθυσμιακά, το 2011 συγκέντρωσε 3.827.624 κατοίκους, που αποτελεί το 35,35% της χώρας,
σημειώνοντας μικρή μείωση, της τάξης του 2,11% από το 2001, οπότε και συγκέντρωσε 3.894.573
κατοίκους.
Όσον αφορά στη χωροταξική της διάρθρωση, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Περιφέρεια Αττικής
αποτελεί ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα με δυναμικές που υπερβαίνουν τα διοικητικά της
όρια, καθώς η ζώνη επιρροής της καλύπτει σημαντικό τμήμα της χώρας. Η Αττική παρουσιάζει μια
δυναμική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Έτσι η
Περιφέρεια της Αθήνας αντιμετωπίζεται ως μάκρο – περιφέρεια και στο πλαίσιο του ευρύτερου
ευρωπαϊκού – μεσογειακού μετασχηματισμού. Αυτό συμβαίνει, καθώς η μητροπολιτική
Περιφέρεια της Αττικής συνιστά τη βασική πύλη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και,
επιπλέον το κέντρο βάρους και πόλο του εθνικού αναπτυξιακού άξονα προς Βορρά και Νότο, σε
συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύοντος πόλου με κυρίαρχο ρόλο στο δυτικό άξονα
ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Αθήνα αποτελεί μία από τις πλέον ισχυρές
Ευρωπαϊκές μητροπόλεις στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Με βάση την τυπολογία που
υιοθετείται από το ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατήρησης Χωροταξικού Σχεδιασμού) η Αθήνα
κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία των ισχυρών Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών περιοχών
Ανάπτυξης (strong mega’s).
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Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Αττικής για την περίοδο 2014‐2020 δεν περιορίζεται μόνον στην
ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της αλλά και στην αντιμετώπιση
προβλημάτων όπως είναι η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η
αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα φτώχεια.
Επιπλέον, λόγω της μείωσης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και της μείωσης των
συνολικών πόρων των ΕΔΕΤ, η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας εστιάζει σε πολιτικές και
δράσεις με τη μέγιστη πολλαπλασιαστική επίδραση για την περιφερειακή οικονομία, καθώς και με
τη μέγιστη δυνατή μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα και από άλλους δημόσιους και
Κοινοτικούς οργανισμούς. Η στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την προγραμματική περίοδο
2014‐2020 συμπυκνώνεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην χωρική και κοινωνική συνοχή
με ορόσημο το έτος 2020 και προέκταση ανάδειξης των αποτελεσμάτων της επιχειρούμενης
αναπτυξιακής διαδικασίας ακόμα και μετά το 2020.
Όσον αφορά την οικονομική διάρθρωση, σύμφωνα με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΠΕΠ) Αττικής, η Αττική παράγει το 48% του συνολικού ΑΕΠ & της συνολικής Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της Χώρας και το 0,86% της ΕΕ27. Διαθέτει την υψηλότερη
παραγωγικότητα εργασίας σε όλους τους τομείς, το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, το
50% του εθνικού δικτύου τεχνικής υποδομής που συνεχώς βελτιώνεται, τον μεγαλύτερο όγκο
παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και τον μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τομείς της
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης.
Η οικονομική κρίση της χώρας και η παρατεταμένη ύφεση προκάλεσαν τάσεις απόκλισης σε όλους
τους βασικούς αναπτυξιακούς δείκτες της Περιφέρειας. Η Αττική έχει πληγεί από την κρίση σε
μεγαλύτερο βαθμό από όσο οι υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, όπως αποτυπώνεται στην
ραγδαία πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που το 1ο έτος της κρίσης (το 2008) ανερχόταν στο 122%
του ΑΕΠ της ΕΕ27 αλλά και στην εκτίναξη του ποσοστού της ανεργίας (από 7,30% το 2008 σε
28,20% το 2012) και τη συνακόλουθη μείωση του ποσοστού απασχόλησης (63,4% το 2008, 51,7%
το 2012). Ειδικότερα, συγκεντρώνεται το 39,8% των ανέργων της Χώρας, από τους οποίους
350.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι και 155.000 είναι νέοι.
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Η Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών αποτελεί σύμπλεγμα δώδεκα (12) αυτοδιοικητικών οντοτήτων οι
οποίες εκτείνονται στο βορειοανατολικό τμήμα του λεκανοπεδίου Αττικής, το οποίο περικλείεται
από την Πάρνηθα, το Πεντελικό, τον Υμηττό και τα Τουρκοβούνια.
Κεφαλή του συγκροτήματος είναι η Κηφισιά, αστικό κέντρο το Μαρούσι και περιφερειακοί δήμοι
το Χαλάνδρι, το Ψυχικό, τα Βριλήσσια, η Αγία Παρασκευή, ο Δήμος Παπάγου, το Ηράκλειο η Νέα
Ιωνία, η Πεντέλη, η Πεύκη και η Μεταμόρφωση. Ο Βόρειος Τομέας Αθηνών έχει πληθυσμό
591.680 μόνιμους κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και πυκνότητα 4.263,22 κατοίκους/τ.χλμ. Η έκτασή
του ανέρχεται στα 138,78 τ.χλμ.
Ο οδικός δακτύλιος του συγκροτήματος σχηματίζεται από την Εθνική Οδό Αθηνών‐Λαμίας στα
δυτικά, την επαρχιακή οδό Διονύσου βόρεια, τη Λεωφόρο Μαραθώνος και την Περιφερειακή
Υμηττού στα ανατολικά και την Περιφερειακή των Τουρκοβουνίων νότια. Το συγκρότημα τέμνει
κάθετα η Λεωφόρος Κηφισίας και οριζόντια η Αττική Οδός. Σημαντικοί οδικοί άξονες είναι μεταξύ
άλλων η Λεωφόρος Κύμης, η Λεωφόρος Ηρακλείου, η Λεωφόρος Δουκίσσης Πλακεντίας και η
Λεωφόρος Σπύρου Λούη. Εξυπηρετείται από τη πράσινη (γραμμή 1) και τη μπλε γραμμή (γραμμή
3) του μετρό και τον προαστιακό σιδηρόδρομο.
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Πίνακας Π.1: Διοικητική Δομή Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ
Δ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
Δ.Ε. ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
Δ.Ε. ΠΕΥΚΗΣ

Δ.Κ. Εκάλης
Δ.Κ. Κηφισιάς
Δ.Κ. Νέας Ερυθραίας
Δ.Κ. Λυκοβρύσεως
Δ.Κ. Πεύκης

Δ.Ε. ΠΑΠΑΓΟΥ
Δ.Ε. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ.Ε. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Δ.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ

Δ.Κ. Παπάγου
Δ.Κ. Χολαργού
Δ.Κ. Μελισσίων
Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
Δ.Κ. Πεντέλης
Δ.Κ. Νέου Ψυχικού
Δ.Κ. Φιλοθέης
Δ.Κ. Ψυχικού

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Έδρα: Αγία
Παρασκευή)
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα: Μαρούσι)
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Έδρα: Βριλήσσια)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: Ηράκλειο)
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Έδρα: Κηφισιά)
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ‐ ΠΕΥΚΗΣ (Έδρα: Πεύκη)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Έδρα:
Μεταμόρφωση)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Έδρα: Νέα Ιωνία)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ‐ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Έδρα: Χολαργός)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Έδρα: Μελίσσια)

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ‐ ΨΥΧΙΚΟΥ (Έδρα: Ψυχικό)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Έδρα: Χαλάνδρι)
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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2.2 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και την ανάλυση υπερκείμενων επιπέδων
σχεδιασμού που προβλέπουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αναπτυξιακές προτεραιότητες για
την περιοχή μελέτης, κρίνεται σκόπιμο η ανάλυση να βασιστεί στα κάτωθι πλαίσια:
- Χωροταξικού Σχεδιασμού όπως προσδιορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν.
4277/2014)
- Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως προσδιορίζεται από υφιστάμενες εγκεκριμένες μελέτες
(ΓΠΣ, πολεοδομικές μελέτες κλπ).
- Λοιπό πλαίσιο (θεσμοθετημένο και μη): τυχόν περιοχές Natura 2000, τυχόν ΤΙΦΚ,
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, δασικές/αναδασωτέες εκτάσεις, λοιπά διατάγματα
προστασίας, τυχόν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία (Ζώνες προστασία Α, Β)
Όσον αφορά στις κατευθύνσεις που απορρέουν από τον Ρυθμιστικό Σχεδιασμό για την Αττική (Ν.
4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –Αττικής») αλλά και την υπό μελέτη περιοχή
ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:
Με βάση τη νέα διοικητική διάρθρωση του προγράμματος Καλλικράτης (Ν.3852/2010 ‐ ΦΕΚ Α’
87/07‐06‐2010), την ευρύτερη γεωγραφική διάρθρωση της Αττικής και τα επιμέρους φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά των Δήμων, η Περιφέρεια Αττικής χωρίζεται σε τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες,
καθεμία από τις οποίες διακρίνεται σε επιμέρους Χωρικές Υποενότητες, με στόχο τη βέλτιστη
χωροταξική οργάνωση. Ο Δήμος Πεύκης – Λυκόβρυσης εντάσσεται στην Χωρική Υποενότητα
Βόρειας Αθήνας, μαζί με τους Δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού
– Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και
Χαλανδρίου της Χωρικής Ενότητας Αθήνας ‐ Πειραιά (που διαιρείται στις χωρικές υποενότητες
Κεντρικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και Πειραιά).
Οι κατευθύνσεις για την οργάνωση της Χωρικής Υποενότητας Βόρειας Αθήνας διατυπώνονται στο
Κεφάλαιο Γ’, άρθρο 9 του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Προκειμένου να διατηρείται ο χαρακτήρας
της ως περιοχή κυρίως κατοικίας αλλά και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής, κύρια κατεύθυνση
αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον σχεδιασμό των χρήσεων μέσω
των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των
συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία, τις υπηρεσίες και το εμπόριο.
Η γειτονική Πεύκη, ως διοικητική έδρα του ενιαίου Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης, στην κατάταξη
του οικιστικού δικτύου και του δικτύου των πολεοδομικών κέντρων εντάσσεται στα Δημοτικά
Κέντρα στα οποία κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών
αναγκών σε υπηρεσίες και αγαθά, χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για
την πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των κατοίκων που έχουν τη δυνατότητα χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου.
Η πολυλειτουργικότητα τους είναι στρατηγικής σημασίας για την λειτουργία της πολυκεντρικής
Περιφέρειας συνολικά.
Αναφορικά με την οργάνωση των αξόνων και πόλων ανάπτυξης οι οποίοι εκτείνονται σε όλες τις
Χωρικές Ενότητες, αποτελούν το βασικό σκελετό για τη χωρική διάρθρωση των οικονομικών και
παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιδιώκεται να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για την
ολοκληρωμένη χωρική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, για την ευρύτερη
περιοχή μελέτης καταγράφονται τα εξής:
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (νυν Δ.Κ), Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»
Εικόνα Ε1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Νέου Ρ.Σ.Α.

Πηγή : Νέο Ρ.Σ.Α. 2021

Ο Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά – Νότου, τμήμα του οποίου γειτνιάζει με την υπό μελέτη περιοχή,
κατατάσσεται στους αναπτυξιακούς άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας. Ξεκινά με δύο κλάδους
από τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της Περιφέρειας, την Ελευσίνα και τον Εμπορικό Λιμένα
Πειραιά/Ικονίου και ακολουθεί την κατεύθυνση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές
περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, Λ. Αθηνών, Π. Ράλλη, Θηβών, Ελαιώνα, Κηφισού. Στη
συνέχεια διασχίζει τις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, Νέα Φιλαδέλφεια,
Μεταμόρφωση, Κηφισιά και τη Χωρική Ενότητα Βόρειας Αττικής, Αγ. Στέφανο, Αφίδνες,
καταλήγοντας στην Βόρεια Πύλη της Περιφέρειας Αττικής. Ο εν λόγω άξονας αποτελεί τον κύριο
κορμό του παραγωγικού ιστού, κυρίως της δευτερογενούς παραγωγής της Περιφέρειας και κατά
μήκος του αναπτύσσονται περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικτού χαρακτήρα, όπως
βιομηχανικών και βιοτεχνικών, χονδρεμπορίου και εμπορευματικών μεταφορών, αντιπροσωπειών
και εμπορικών εκθέσεων αλλά και εδρών επιχειρήσεων, τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων.
Τέλος επισημαίνεται ότι δεδομένης της γειτνίασης του Δήμου με τις τους Δήμους Αμαρουσίου,
Κηφισίας, Ηρακλείου και Μεταμόρφωσης, οι κατευθύνσεις που καθορίζονται για τις εν λόγω
Χωρικές Ενότητες επηρεάζουν και τη λειτουργία αλλά και το χωρικό προορισμό του Δήμου Πεύκης
– Λυκόβρυσης. Αντίστοιχα, για την υπό μελέτη περιοχή υιοθετούνται οι αρχές για την οικιστική
ανάπτυξη και την αστική αναζωογόνηση που καθορίζονται στο νέο ΡΣΑ και αφορούν στη διαχείριση
του αστικού και εξωαστικού χώρου.
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (νυν Δ.Κ), Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»
Εικόνα Ε2: Χωροταξική οργάνωση, αναπτυξιακοί πόλοι και άξονες Νέου Ρ.Σ.Α.

Πηγή : Νέο Ρ.Σ.Α. 2021
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (νυν Δ.Κ), Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»
3.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ –
ΠΕΥΚΗΣ

3. 1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ανάλυση των δημογραφικών και κοινωνικο‐οικονομικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού της
Δ.Κ. Λυκόβρυσης έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
για το έτος 2011, που έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθεί. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον
αφορά στη διαμόρφωση της δημογραφικής εικόνας της περιοχής μελέτης γίνεται σύγκριση των
δεδομένων της με τα αντίστοιχα των όμορων Δήμων, της Π.Ε. Βορείου Τομέα, της Περιφέρειας
Αττικής και της Χώρας.
Η Δ.Κ. Λυκόβρυσης με έκταση μόλις 1,950 τ.χλμ., αποτελεί μία εκ των δύο Δημοτικών Ενοτήτων του
ενιαίου Δήμου Πεύκης‐Λυκόβρυσης ο οποίος συγκεντρώνει συνολικό πληθυσμό 31.002 μονίμων
κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Ο μόνιμος πληθυσμός της Δ.Κ. Λυκόβρυσης ανέρχεται σε 9.650 κατοίκους
(ΕΛΣΤΑΤ, 2011), εμφανίζοντας σημαντική αύξηση τη δεκαετία 2001‐2011, της τάξης του 14,52%,
αύξηση που ωστόσο υπολείπεται σημαντικά της αύξησης της δεκαετίας 1991‐2001 (39,78%). Ο
πληθυσμός του ενιαίου Δήμου Πεύκης‐Λυκόβρυσης αντιστοιχεί στο 5,24% του συνολικού
πληθυσμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα ενώ η Δ.Κ Λυκόβρυσης στο 31,12% του ενιαίου Δήμου.
Πίνακας Π.2: Διαχρονική κατανομή μόνιμου πληθυσμού (Περιφέρεια/Π.Ε./ Δήμος/ΔΕ,ΔΚ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ‐ ΠΕΥΚΗΣ (Έδρα: Πεύκη)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ‐ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Νταού Πεντέλη
Πεντέλη
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ‐ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011
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2011

2001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2001‐2011
(%)

3,827,624
591,680
59,704
72,333
30,741
49,642
70,600
5,889
47,332
17,379
31,002
9,650
21,352
29,891
67,134
67,134
13,699
30,840
34,934
22,741
7,198
4,995
144
4,851
26,968
10,137
7,302
9,529
74,192

48,557
64,083
16,521
44,084
‐
4,105
39,084
12,971
‐
8,426
20,894
21,411
62,137
‐
14,175
34,216
‐
12,808
4,195
3,143
‐
‐
‐
12,290
8,579
11,019
67,724

22,96
12,87
86,07
12,61
‐
43,36
21,10
33,98
‐
14,53
2,19
39,61
8,04
‐
‐3,36
‐9,87
‐
77,55
71,59
58,92
‐
‐
‐
‐17,52
‐14,89
‐13,52
9,55

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (νυν Δ.Κ), Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»
Ο πραγματικός πληθυσμός διαμορφώνεται στα 30.700 άτομα για τον ενιαίο Δήμο Λυκόβρυσης –
Πεύκης και κατανέμεται ως εξής μεταξύ της Δ.Κ. Λυκόβρυσης και της Δ.Ε. Πεύκης:
- Δ.Κ. Λυκόβρυσης: 9.524 άτομα
- Δ.Ε. Πεύκης: 21.176 άτομα
Ο νόμιμος πληθυσμός διαμορφώνεται στα 23.303 άτομα για τον ενιαίο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης
και κατανέμεται ως εξής μεταξύ της Δ.Κ. Λυκόβρυσης και της Δ.Ε. Πεύκης:
- Δ.Κ. Λυκόβρυσης: 7.140 άτομα
- Δ.Ε. Πεύκης: 16.163 άτομα

13

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (νυν Δ.Κ), Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»
3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ
Στο παρόν υποκεφάλαιο, παρατίθενται, συνοπτικά, στοιχεία σχετικά με την οικονομική
φυσιογνωμία της Δ.Κ. Λυκόβρυσης, ήτοι τα στοιχεία που αφορούν στον οικονομικά ενεργό
πληθυσμό και την κατανομή του ανά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας, στον οικονομικά μη
ενεργό πληθυσμό, στον αριθμό των ανέργων κλπ. Η παράθεση των παρακάτω στατιστικών
στοιχείων, που καλύπτουν την τελευταία απογραφική περίοδο, γίνεται σε συσχετισμό, τόσο με τα
αντίστοιχα σε επίπεδο Π.Ε., όσο και με αυτά των όμορων Δήμων και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική
για την ανάδειξη τάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων της δυναμικής της περιοχής μελέτης.
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Πεύκης‐Λυκόβρυσης ανέρχεται σε 14.651 άτομα
(47,03% του πληθυσμού) εκ των οποίων το 86,43% είναι απασχολούμενοι στους διαφορετικούς
κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων και το υπόλοιπο 13,56% είναι άνεργοι. Ο οικονομικά μη
ενεργός πληθυσμός αποτελεί το 53% του πληθυσμού. Από την κατανομή των απασχολούμενων
στους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων προκύπτει ότι το 83,63% αυτών απασχολείται στον
τριτογενή τομέα. Από τους όμορους Δήμους, η Μεταμόρφωση και η Κηφισιά παρουσιάζουν μια
μικρή διαφοροποίηση στο ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα (8,45% και 12,42%
αντίστοιχα). Το υψηλότερο αυτό ποσοστό απασχολούμενων στον δευτερογενή τομέα σχετίζεται με
την ύπαρξη του οργανωμένου υποδοχέα ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης‐Λυκόβρυσης που συνορεύει
με τον Δήμο, αλλά και με την εγγύτητά του Δήμου στους αντίστοιχους υποδοχείς της Κηφισιάς και
των Αχαρνών. Σε κάθε περίπτωση ο τριτογενής τομέας είναι εκείνος που υπερέχει για το σύνολο των
Δήμων.
Πίνακας Π.3: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (Περιφέρεια/Π.Ε./ Δήμος/ΔΕ,ΔΚ), 2011
3.828.434

Οικονομικά
ενεργοί
1.771.562

Οικονομικά
μη ενεργοί
2.056.872

592.490

277.938

72.333
59.704
30.741
49.642
71.259

Περιγραφή

Σύνολο

Απασχολούμενοι

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Τριτογενής

Άνεργοι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ‐
ΠΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ‐
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ‐
ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1.452.203

17.528

246.561

1.188.114

319.359

314.552

241.136

1.160

33.028

206.948

36.802

34.143
28.166
14.376
23.824
32.282

38.190
31.538
16.365
25.818
38.977

29.960
24.581
12.861
20.251
28.790

139
76
60
87
217

3.794
2.798
1.586
3.335
4.011

26.027
21.707
11.215
16.829
24.562

4.183
3.585
1.515
3.573
3.492

31.153

14.651

16.502

12.663

76

1.996

10.591

1.988

29.891

14.585

15.306

12.170

81

2.528

9.561

2.415

67.134

32.465

34.669

26.325

127

4.685

21.513

6.140

44.539

19.773

24.766

17.492

54

1.778

15.660

2.281

34.934

16.470

18.464

14.447

67

1.891

12.489

2.023

26.968

12.357

14.611

11.267

45

1.087

10.135

1.090

74.192

34.846

39.346

30.329

131

3.539

26.659

4.517

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011

Όσον αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης
ευρύτερα αλλά και ειδικότερα στη Δ.Κ. Λυκόβρυσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός), καταγράφονται τα εξής:
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Πίνακας Π.4: Μητρώο Επιχειρήσεων Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης (2010)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΑΚΟΔ
08

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ. Κ.
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Δ.Κ.
ΠΕΥΚΗΣ

Δασοκομία και υλοτομία
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Βιομηχανία τροφίμων
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

02
08
10
13
14
15

x
8
10
4
x

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα,
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16

x

x

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

18
20

8
x

5
x

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Κατασκευές κτιρίων
Έργα πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων & μοτοσυκλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

22

x

25

4

26
23
27
28
31
32
33
35
36
41
42
43
45
46
47

4
x
6
x
x
x
4
4
16
x
59
25
110
75

47
8
60
12
88
131

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

49

60

82

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Εκδοτικές δραστηριότητες

52
53
55
56
58

x

28
x

x
x
x
31
x

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

59

x

9

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών
διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές
και αναλύσεις

15

x

60
61

7
x

x
6

4
8
12

x
5

62

15

25

63

x

9

66

8

68
69

13
45

19
132

70

22

50

71

77

240
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Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκπαίδευση
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες παροχής στέγης και φιλοξενίας (Δραστηριότητες ιδρυμάτων κοινωνικής
πρόνοιας με παροχή καταλύματος)
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές
δραστηριότητες
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες οργανώσεων
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

72
73
74
75
77
78
79
80
81

x
12
9
x
6
x

x
12

x
12

6

12

x
5
x

6
18
14

87

x

x

90

22

58

91

x

x

x
x
20

x
7
x
10
31

82
84
85
86

92
93
94
95
96

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης, Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2010)
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Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, διατυπώνεται το «Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου» και
καθορίζονται οι αρχές χωρικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη:
 τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Α’ Στάδιο της μελέτης, αναφορικά με τη
διάγνωση των τάσεων χωρικής και οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής,
 τις οδηγίες που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές χωρικού και αστικού σχεδιασμού,
ενεργειακής πολιτικής και ποιότητας ζωής,
 τις εθνικές πολιτικές και κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού,
 τις κατευθύνσεις από το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα στη Δ.Κ. Λυκόβρυσης
Παράλληλα, καταγράφονται αναλυτικά τα καίρια σημεία του προτύπου βιώσιμης οικιστικής
ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των
προγραμματικών μεγεθών σε επίπεδο Δήμου/Δ.Ε./Δ.Κ. και οικιστικών υποδοχέων, για το έτος ‐
στόχο 2021.
Το «Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης», αποτυπώνεται σχηματικά στον Χάρτη Π.1, όπου
περιγράφεται και το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και οικιστικής οργάνωσης του Δήμου συνολικά.
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Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Π.1.1.1 Βασικές Αρχές
Το γενικό πλαίσιο, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι βασικές αρχές για το προτεινόμενο
πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, διαρθρώνεται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά προγραμματικά
κείμενα και κατευθύνσεις στρατηγικού σχεδιασμού που δίνονται συνοπτικά παρακάτω και είναι:
Ι. Οι βασικές επιδιώξεις του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως ορίζονται από την
κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται: ανάδειξη της συνοχής και ανασυγκρότηση του
αστικού και περιαστικού χώρου, διασφάλιση της αστικής οργάνωσης των πόλεων σύμφωνα με τις
επιθυμητές παραμέτρους, την προστασία του περιβάλλοντος και την παράλληλη ανακοπή της
άναρχης δόμησης, αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τη βελτίωση των υποδομών και τον έλεγχο
των χρήσεων γης, προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση όλων των στοιχείων του φυσικού,
αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων καθώς και του μη αστικού χώρου.
ΙΙ. Οι γενικοί στόχοι και οι αρχές που θέτει ο Χωροταξικός Νόμος (Ν. 2742/99) «Χωροταξικός
Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη» και ειδικότερα το Άρθρο 2 στο οποίο ορίζονται τα κάτωθι:
«Ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει ως στόχο να συμβάλει:
1. Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των οικολογικών και
πολιτισμικών αποθεμάτων και στην προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών,
φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.
2. Στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και
της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό της
περίγυρο.
3. Στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου και ιδίως στις
περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών
διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, καθώς και στις περιφερειακές και
απομονωμένες περιοχές ή σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά λόγω
της γεωγραφικής τους θέσης.
Για την εκπλήρωση των στόχων της προηγούμενης παραγράφου, κατά την κατάρτιση των υπό του
νόμου τούτου προβλεπομένων χωροταξικών πλαισίων και λοιπών σχεδίων πρέπει να λαμβάνονται
ιδίως υπόψη οι ακόλουθες αρχές:
α. Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης των
πολιτών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε συνάρτηση με την ισόρροπη πληθυσμιακή
διάταξη και τη δημογραφική ανανέωσή τους.
β. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των υποδομών στο
σύνολο του εθνικού χώρου και ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα
αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
γ. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής πολυμορφίας,
καθώς και της φυσικής ποικιλότητας στις αστικές και περιαστικές περιοχές αλλά και στην
ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και στις
περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη.
δ. Η εξασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ του αστικού, περιαστικού και αγροτικού
χώρου και η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Μητροπολιτικών περιοχών, των
αστικών κέντρων και των δήμων.
ε. Η κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των
μητροπολιτικών κέντρων, των πόλεων και των ευρύτερων περιαστικών περιοχών τους και
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ιδίως αυτών που παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής, παραγωγικής ή
δημογραφικής εγκατάλειψης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής.
στ. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των νησιών, των ορεινών και των
παραμεθορίων περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα η ενίσχυση του δημογραφικού και
πληθυσμιακού τους ισοζυγίου, η διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών
παραγωγικών κλάδων τους και της παραγωγικής πολυμορφίας τους, η βελτίωση της
πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, καθώς και η προστασία των
φυσικών και των πολιτιστικών τους πόρων.
ζ. Η συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών,
οικισμών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς.
η. Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, των
αναδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων.
θ. Η ορθολογική αξιοποίηση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
ι. Ο συντονισμός των δημόσιων προγραμμάτων και έργων που έχουν χωροταξικές
επιπτώσεις.
ια. Η συστηματική πληροφόρηση, ο αποτελεσματικός διάλογος και η προώθηση
στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ όλων των πολιτικών, παραγωγικών και κοινωνικών
συντελεστών που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαμόρφωση των επιλογών χωρικής
ανάπτυξης.»
ΙΙΙ. Οι κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014) σχετικά με τη
χωρική οργάνωση του Λεκανοπεδίου και τις προοπτικές της σε σχέση με τον εθνικό και διεθνή
χώρο.
Βασικοί στόχοι του νέου Ρ.Σ.Α. (Ν. 4277/2014, Κεφάλαιο Β’, άρθρο 3) αποτελούν οι εξής:
 Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας−Αττικής,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους
τους τομείς δραστηριοτήτων.
 Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και
των ωφελειών από την ανάπτυξη.
Ως ειδικότερος στόχος διατυπώνεται η ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, η οποία
συναρτάται στρατηγικά με την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Δίνεται έμφαση
σε διεθνείς δικτυώσεις, αλλά και σε πολιτικές συντονισμού σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο
(Κεφάλαιο Β’, άρθρο 4, παρ.1, 2 και 3).
Βασικές κατευθύνσεις και μέτρα είναι:
 η προώθηση της καινοτομίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 Η διατήρηση των φυσικών πόρων της Αττικής. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από κατευθύνσεις
ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, τη διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού δικτύου
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών
(Κεφάλαιο Β’, άρθρο 5, παρ. 1).
 Η κάλυψη των οικιστικών αναγκών με βάση την αρχή της συμπαγούς πόλης. Οι βασικές
κατευθύνσεις για το παραπάνω περιλαμβάνουν το δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου
δόμησης, όπως και την ανάπτυξη πλέγματος παρεμβάσεων τοπικής κλίμακας, την ένταξη
των αστικών κενών στη λειτουργία της πόλης και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων
(Κεφάλαιο Β’, άρθρο 5, παρ. 2).
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 Η ανάπτυξη συστήματος μεταφορών της βιώσιμης κινητικότητας, μέσα από τον ενιαίο
πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τον προσανατολισμό του προς τα δίκτυα
των μέσων σταθερής τροχιάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ήπια μέσα μετακίνησης
(Κεφάλαιο Β’, άρθρο 5, παρ. 4).
 Η άμβλυνση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, η ισόρροπη χωρική κατανομή
κοινωνικών εξυπηρετήσεων, αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων και η αναβάθμιση του
οικιστικού περιβάλλοντος. Μέτρα που εξασφαλίζουν τα παραπάνω αποτελούν η αύξηση
της προσπελασιμότητας από όλους, η μείωση του συνολικού όγκου των μετακινήσεων και
η βελτίωση των αστικών υποδομών (Κεφάλαιο Β’, άρθρο 6, παρ. 1,2,3).
Οι προβλεπόμενες χωροταξικές κατευθύνσεις και οι συσχετίσεις του οικιστικού δικτύου που
προκύπτουν από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και αποτυπώνονται παραπάνω δίνουν μια αίσθηση
αναφορικά με τον προβλεπόμενο ρόλο τόσο του Δήμου Λυκόβρυσης‐Πεύκης όσο και της ευρύτερης
περιοχής, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε εισαγωγικά στο παρόν τεύχος.
ΙV. Οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(6876/4871/12.06.2008, ΦΕΚ 128/Α). Το μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας, προσδιορίζεται ως
κύριος εθνικός πόλος ανάπτυξης, καθώς αποτελεί πρωτεύον διοικητικό κέντρο, διαθέτει σημαντικές
υποδομές που είναι ικανές να συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων και είναι ένας από τους
κύριους αστικούς πόλους‐πύλες σε διεθνές επίπεδο μαζί με τη Θεσσαλονίκη (Άρθρο 5, Γ2.1).
Επιπλέον, στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 3 («Στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη
και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου»), αναφέρεται ότι ενισχύεται η ένταξη της Αθήνας
στα διεθνή και ευρωπαϊκά μητροπολιτικά δίκτυα, με χαρακτήρα που προσανατολίζεται στον
εκσυγχρονισμό της εθνικής οικονομίας, τις τεχνολογίες αιχμής και τον πολιτισμό. Επιπλέον,
ενθαρρύνεται ο ρόλος της ως ιστορικό και διαχρονικό κέντρο της Μεσογείου και ως σημαντικός
τουριστικός προορισμός. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, επιδιώκεται:
- Η ενίσχυση και εδραίωση του ρόλου της Αθήνας ως «πόλης‐πύλης» και ως περιφερειακού
μητροπολιτικού πόλου της Ε.Ε.
- Η προώθηση του ρόλου της ως επιχειρηματικού κέντρου σύνδεσης της Ε.Ε. με την Νότιο‐
Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες, σε
δικτύωση με τις αντίστοιχες μητροπόλεις με σκοπό τη συγκρότηση ευρύτερων δυναμικών
ζωνών οικονομικής ολοκλήρωσης.
- Η βελτίωση της ελκυστικότητάς της, με την απόκτηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος.
- Η λειτουργική εξειδίκευση του αναπτυξιακού ρόλου της, στη βάση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της, για την κατάκτηση ευδιάκριτης ταυτότητας στο σύστημα των
ευρωπαϊκών μητροπόλεων.
- Ο προσδιορισμός και η ενίσχυση δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας, η συγκέντρωση
σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (χρηματοπιστωτικό σύστημα, ασφάλειες,
ναυτιλία), η ανάδειξή της σε διεθνή κόμβο μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου, σε
κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε οικουμενική πολιτιστική μητρόπολη, σε
τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας με πολυσχιδή ταυτότητα (με έμφαση στον
πολιτιστικό και συνεδριακό τουρισμό, αλλά και με δυνατότητες παραθεριστικού τουρισμού
σε παράλιες περιοχές της Αττικής και πλησίον νησιά), σε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας
και σε προορισμό μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων.
- Η ανάδειξη του ρόλου της Αθήνας ως εθνικού μητροπολιτικού κέντρου και ως πόλου
διάχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής στο σύνολο του εθνικού χώρου, στο πλαίσιο της
ισόρροπης και πολυκεντρικής περιφερειακής ανάπτυξης.
Επίσης, όσον αφορά τις κατευθύνσεις για τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου επισημαίνεται
ότι υποστηρίζεται το οικιστικό δίκτυο και ιδιαίτερα οι επιλεγμένοι πόλοι υπερεθνικής και εθνικής
σημασίας με δράσεις που στοχεύουν σε:
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-

-

Συμπληρωματικότητα των ρόλων των αστικών κέντρων.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμισμού τους.
Βελτίωση της προσπελασιμότητάς τους.
Προστασία και βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος με μέτρα όπως είναι η
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου με
ενίσχυση των ζωνών πρασίνου και διαχείριση των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων,
ανάπλαση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών κ.λπ.
Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών με έμφαση στην υγεία, στη γνώση, με περαιτέρω
ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και στην ανάπτυξη υποδομών έρευνας.

Επιπλέον των παραπάνω, για την διατύπωση της τελικής πρότασης συντάχθηκε S.W.O.T. Analysis
στο πλαίσιο διερεύνησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προσδιορισμού των
αδύνατων/δυνατών σημείων της περιοχής μελέτης και αντίστοιχα των ευκαιριών/απειλών που
πιθανά να απορρέουν από αυτά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths)
 Καλή προσβασιμότητα εξαιτίας της
γειτνίασης με μεγάλους πρωτεύοντες
ΘΕΣΗ
οδικούς άξονες (Εθνική οδός Αθηνών‐
Λαμίας, Αττική οδός)
 Ένταξη Δήμου σε αξιόλογο φυσικό
περιβάλλον καθώς περιβάλλεται από τον
Κηφισό ποταμό, τον Πράσινο Λόφο
Ηρακλείου και τα εδάφη του Πεντελικού με
ΦΥΣΙΚΟ/
θέα την Πάρνηθα στα δυτικά και την
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/
Πεντέλη ανατολικά.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ
 Ύπαρξη σημαντικού ποσοστού αστικού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
πρασίνου (δάσος Κάσδαγλη, δάσος
Αργύρη)
 Ύπαρξη σημαντικών υδατικών συστημάτων
(ρέμα Πύρνας, ρέμα Δαμάσκου)
 Ύπαρξη θεσμοθετημένων βιομηχανικών
περιοχών
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΥΠΟΔΟΜΕΣ/
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
















ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ύπαρξη βασικών οδικών αρτηριών που
διέρχονται εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου
Ύπαρξη ανεπτυγμένου δικτύου δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Wiknesses)
 Ατμοσφαιρική ρύπανση εξαιτίας των
κεντρικών αρτηριών που διέρχονται
πλησίον ή εντός του Δήμου




Εγγύτητα, άμεση σύνδεση και επικοινωνία
με πρωτεύοντα αστικά κέντρα (Κηφισιά,
Μαρούσι)
Μικτός οικιστικός χαρακτήρας με χρήσεις
του δευτερογενούς τομέα
Σημαντικός αριθμός κοινόχρηστων
ελεύθερων χώρων
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Άσκηση οικιστικών πιέσεων εντός των
θυλάκων δασικού πρασίνου (πχ
παράνομες κατατμήσεις εντός του
δάσους Κάσδαγλη)
Μόλυνση ρεμάτων (πχ ρέματος
Πύρνας με απόβλητα, σκουπίδια από
τις παρακείμενες βιομηχανίες,
βιοτεχνίες)

Ρύπανση από τις βιομηχανικές
δραστηριότητες
Καταγεγραμμένες συγκρούσεις
χρήσεων γης εξαιτίας της γειτνίασης
των βιομηχανικών με τις οικιστικές
περιοχές
Σημαντικός αριθμός αδιάνοικτων
οδών εντός του αστικού ιστού
Προβληματική προσπέλαση και
εξυπηρέτηση εξαιτίας της διαμπερούς
κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων
Μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στους
κεντρικούς άξονες (Λεωφ. Σοφ.
Βενιζέλου)
Έλλειψη χώρων στάθμευσης
Έλλειψη ολοκληρωμένου
πολεοδομικού σχεδιασμού
Οικιστικές πιέσεις στις δασικές
περιοχές
Τάσεις πύκνωσης οικοδομικού ιστού
Μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα
(7.583κάτ./τ.χλμ.)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities)
 Αξιοποίηση κατευθύνσεων και στοχεύσεων του
υπερκείμενου Σχεδιασμού (Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας‐Αττικής)
 Εγγύτητα στο εθνικό οδικό δίκτυο
 Εγγύτερος και δυνητικός αποδέκτης της
ανάπτυξης των γειτονικών ισχυρών αστικών
κέντρων Κηφισιάς και Αμαρουσίου
 Θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου πλαισίου χρήσεων
γης και προστασίας περιβάλλοντος μέσα από τη
θεσμοθέτηση του ΓΠΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats)
 Αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα με
αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ανάγκες με
το πέρασμα των χρόνων
 Επιβάρυνση περιβάλλοντος (οικιστικές πιέσεις
δασικών θυλάκων, παραρεμάτιων περιοχών)
 Η μη υλοποίηση του υπερκείμενου σχεδιασμού
 Ανεπίκαιρος πολεοδομικός σχεδιασμός

Το Σενάριο Χωρικής Οργάνωσης και Οικιστικής Ανάπτυξης που επιλέγεται να εφαρμοστεί στη Δ.Κ.
Λυκόβρυσης, εντάσσεται στις κατευθύνσεις όσων προαναφέρθηκαν και αποβλέπει σε στρατηγικού
χαρακτήρα παρεμβάσεις υποστηρίζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολυτομεακών δράσεων
και προβλέποντας σημειακές εξειδικεύσεις ανάλογα με παρατηρούμενες τάσεις ή
δημιουργούμενες ευκαιρίες. Το σενάριο που επιλέγεται θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
«ρεαλιστικό» (μέτριας παρέμβασης) και προκύπτει ως ενδιάμεση αναπτυξιακή κατεύθυνση
προγραμματισμού και σχεδιασμού. Οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό της πόλης της Λυκόβρυσης
πρέπει να είναι οι εξής:
- Έμφαση στο σχεδιασμό της πόλης με βάση την γειτονιά, η οποία θα πρέπει να
συγκεντρώνει τις χρήσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες της χωρίς να επιβαρύνεται
ιδιαίτερα από κυκλοφοριακούς φόρτους.
- Διατήρηση, βελτίωση και, κυρίως, δικτύωση των ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου.
- Διατήρηση της ταυτότητας του αστικού περιβάλλοντος, ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα
της περιοχής
- Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο σχεδιασμό
- Περιορισμός των μετακινήσεων με ΙΧ και ενίσχυση των πεζών μετακινήσεων.
- Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα σημαντικών εκτάσεων εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου
Το μοντέλο χωρικής και πολεοδομικής οργάνωσης που επιλέχθηκε για τον Δήμο Λυκόβρυσης, όπως
αναπτύσσεται εκτενέστερα και στα επόμενα κεφάλαια της οριστικής Πρότασης συνάδει με το
πνεύμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου και δρα ενισχυτικά στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί.
Επιπλέον των αρχών που διατυπώθηκαν ανωτέρω, ακολουθούν οι βασικές αρχές οι οποίες
υιοθετούνται και αποτελούν τη συνισταμένη της παρατηρούμενης ενδογενούς οικιστικής
ανάπτυξης, της πρόληψης της περαιτέρω ανεξέλεγκτης ανάπτυξης σε εκτός σχεδίου περιοχές, των
διαπιστωμένων προβλημάτων και αναγκών, των διαφαινόμενων χωρικών επιπτώσεων και αναγκών
προστασίας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων.
Ως πρώτη βασική αρχή αξιολογείται η στρατηγική ενσωμάτωσης των επιλογών και δράσεων
προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στη συνολική αναπτυξιακή
δυναμική του Δήμου και άρα της Δ.Κ., διεκδικώντας πρωτεύοντα ρόλο στον μακροπρόθεσμο
αναπτυξιακό ορίζοντα.
Στην έννοια του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι οι πόροι που βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων της Δ.Κ. Λυκόβρυσης όπως: οι δασικές περιοχές και τα υδάτινα οικοσυστήματα.
Ο τρόπος αξιοποίησης των φυσικών αυτών πόρων αποτελεί το κρίσιμο σημείο στην οικονομική
προοπτική του τόπου λαμβάνοντας πάντα υπόψη την φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά σημαίνοντα ρόλο καταλαμβάνει η ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι παρουσιάζει, σημειακά, χαρακτηριστικά υποβάθμισης. Οι
ρυθμίσεις προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης προτείνεται να έχουν διευρυμένο, χωρικά και
θεματικά, χαρακτήρα.
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Δεύτερη βασική αρχή είναι ο διαφοροποιημένος ρόλος των χωρικών – πολεοδομικών ρυθμίσεων
σε επίπεδο πολεοδομικών ενοτήτων/γειτονιών. Οι χωρικές – πολεοδομικές ρυθμίσεις που
προτείνονται, αποσκοπούν αφενός στην ενίσχυση του χαρακτήρα του κέντρου και αφετέρου στην
ενίσχυση του χαρακτήρα των οικιστικών περιοχών. Σε αυτές τις ενότητες προστίθεται η ζώνη των
βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων αλλά και οι πόλοι των κοινωφελών/κοινόχρηστων
υποδομών.
Τρίτη βασική αρχή και προϋπόθεση είναι η σχεδιασμένη κινητοποίηση των αναπτυξιακών
φορέων και η ενεργοποίηση καινοτόμων μηχανισμών ανάπτυξης. Η ένταση της αναπτυξιακής
προσπάθειας απαιτεί συγκέντρωση πόρων σε κομβικά έργα υποδομής αλλά και σε μελέτες
ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού κατώτερου επιπέδου (Πολεοδομικές Μελέτες). Για
την επίτευξη αυτού του στόχου απαραίτητη είναι η ορθολογική λειτουργία των οργανωμένων
υποδοχέων αλλά και η τυχόν ανάγκη άρσης του χαρακτήρα και περιεχομένου τους αν και εφ' όσον
αποτελούν σήμερα ανενεργές περιοχές (ως προς τον πρώτο χωρικό τους προορισμό ήτοι την
βιομηχανική/βιοτεχνική δραστηριότητα).
Οι παραπάνω αρχές συμβαδίζουν με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης που συνίσταται στη
βελτίωση των κοινωνικο‐οικονομικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής στην περιοχή, στη
βελτίωση της λειτουργικότητας και φυσιογνωμίας της πόλης και στην προστασία των φυσικών
πόρων.
Με βάση τις αρχές αυτές, στην κατεύθυνση του σεναρίου που επιλέγεται, διατυπώνονται οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά θεματική ενότητα, στοιχειοθετώντας, στο σύνολό τους, το
γενικότερο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης, προστασίας του χώρου και ανάπτυξης
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της αειφόρου προοπτικής και ανάπτυξης της
Δ.Κ. Λυκόβρυσης.
I.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στο παραπάνω πλαίσιο κυριαρχεί η ανάγκη ρυθμιστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των
συγκρούσεων χρήσεων γης που καταγράφονται στην περιοχή και αφορούν στη συνύπαρξη των
βιομηχανικών/βιοτεχνικών περιοχών με την κατοικία και τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης αλλά
και τις συχνά έντονες και ανεξέλεγκτες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης στις περιορισμένες εκτός
σχεδίου περιοχές (ουσιαστικά στους θύλακες των δασικών περιοχών).
Θεμελιώδες είναι το θέμα του καθορισμού και της οργάνωσης των χρήσεων γης ώστε να
προστατευθούν αποτελεσματικά οι φυσικοί πόροι της περιοχής, ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί η
ορθολογική και διακριτή ανάπτυξη των διαφορετικών θυλάκων (οικιστικών, εμπορικών,
βιομηχανικών). Στα πλαίσια αυτά:
 Καθορίζονται οι περιοχές προς Πολεοδόμηση
 Προσδιορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης
 Χωροθετούνται ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων
 Καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας
 Καθορίζονται περιοχές που χρειάζονται ανάπλαση ή αναμόρφωση
 Προσδιορίζονται οι ανάγκες σε κοινωνικές υποδομές
II.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στο περιβάλλον, περιλαμβάνουν:
 Παρεμβάσεις ιεραρχημένης προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος
(διευθέτηση, οριοθέτηση και φυσική προστασία των ρεμάτων για εκείνα όπου δεν έχει ήδη
προωθηθεί ή/και ολοκληρωθεί η διαδικασία).
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 Παρεμβάσεις αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων (νερό, δασικές εκτάσεις).
III.

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΗΣ

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στην ιεράρχηση των κέντρων της πόλης, περιλαμβάνουν:
 Δράσεις ενίσχυσης της συμπληρωματικότητας των κέντρων
 Ενέργειες ιεράρχησης του πολεοδομικού και των τοπικών κέντρων για την κατανομή των
διοικητικών εξυπηρετήσεων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης – πρόνοιας – πολιτισμού.
 Δράσεις για την ισόρροπη και αλληλένδετη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού,
βιομηχανικού και εκτός σχεδίου χώρου της Δ.Κ.
IV.

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (βιομηχανικές ζώνες)

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη χωρική οργάνωση των υφιστάμενων παραγωγικών υποδοχέων,
περιλαμβάνουν:
 Τη διερεύνηση και αξιολόγηση του κατά πόσο έχει συμβάλλει, η ύπαρξη τέτοιων ζωνών,
στη διαφύλαξη του περιαστικού χώρου και στη διασφάλιση της αρμονικής τους
συνύπαρξης με τις περιοχές κατοικίας.
 Ενέργειες και προτάσεις στην κατεύθυνση αναθεώρησης του ρόλου των εν λόγω περιοχών
όσον αφορά τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων αλλά της αναγκαιότητα αναθεώρησης
τους με βάση τις σημερινές ανάγκες της πόλης.
V.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ‐ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στις υποδομές, περιλαμβάνουν:
 Ενέργειες διαχωρισμού του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί το ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ από αυτό που
εξυπηρετεί την πόλη
 Βελτίωση εσωτερικής συνοχής οδικού δικτύου
 Βελτίωση τεχνικών χαρακτηριστικών σε εντοπισμένα σημεία του οδικού δικτύου
 Εξασφάλιση όρων και υποδομών για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από
φυσικές καταστροφές.
Οι βασικές αρχές της πρότασης του ΓΠΣ αποτελούν συνισταμένη της υφιστάμενης οικιστικής
πραγματικότητας και της προσπάθειας αντιμετώπισης των επιμέρους αναπτυξιακών προβλημάτων
της περιοχής μελέτης. Σε αυτή την προσπάθεια ανατροπής των τάσεων που επικρατούν, κυρίαρχο
ρόλο διαδραματίζουν μια σειρά παράγοντες όπως η συναίνεση της κοινής γνώμης, ο
προσανατολισμός της οικονομίας, το επιθυμητό παραγωγικό πρότυπο.

Π.1.1.2 Προγραμματικά Μεγέθη
Αφετηρία της πρότασης είναι η εκτίμηση των προγραμματικών μεγεθών, λαμβάνοντας υπόψη, τα
δεδομένα της αξιολόγησης της Α’ Φάσης της μελέτης, με ορισμένες τροποποιήσεις που απορρέουν
από τις απαιτήσεις της παρούσας πρότασης, ή/και από την οριστικοποίηση ορισμένων μεγεθών.
Υπενθυμίζεται ότι ως έτος – στόχος της μελέτης λαμβάνεται το 2021 και το κύριο προγραμματικό
μέγεθος είναι ο πληθυσμός της Δ.Κ. Λυκόβρυσης για το έτος‐στόχο 2021.
Η προσέγγιση του προγραμματικού μεγέθους του πραγματικού – μόνιμου πληθυσμού γίνεται με
βάση την πληθυσμιακή εξέλιξη του τ. Δήμου από το 1971 έως σήμερα, εκτιμώντας τις
πληθυσμιακές μεταβολές ανά δεκαετία, αλλά και την τριακονταετία 1981‐2011.
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Για την εκτίμηση του πληθυσμού το έτος – στόχο 2021, θα πρέπει να εκτιμηθεί ο Μέσος Ετήσιος
Ρυθμός Μεταβολής (ΜΕΡΜ) μέσω του δημογραφικού τύπου:
Py = Px * (1+r)x‐y
όπου,
Py ο πληθυσμός στο έτος‐στόχο
Px ο πληθυσμός στο έτος εκκίνησης
r ο ΜΕΡΜ και
x‐y η διαφορά μεταξύ των ετών
Χρησιμοποιώντας το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, με την
εκτίμηση των ανωτέρω, υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός2021 = 12.779 κάτοικοι έναντι των 9.524
κατοίκων το 2011. Αναλυτικά οι υπολογισμοί, παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας Π.1.1.2‐1: Εκτίμηση Πληθυσμού το έτος‐στόχο (2021)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2001

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1991‐2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1991

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2001‐2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1981

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1991‐2001

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1971

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1981‐1991

ΜΕΣΟΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1991‐2011

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1971‐1981

ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ‐
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

8,119

15,300

23,952

28,003

30,700

88.45%

56.55%

16.91%

9.63%

28.17%

1.41%

35,309

Δ.Κ. Λυκόβρυσης

3,213

4,437

5,965

8,116

9,524

38.10%

34.44%

36.06%

17.35%

59.66%

2.98%

12,779

Δ.Κ. Πεύκης

4,906

10,863

17,987

19,887

21,176

121.42%

65.58%

10.56%

6.48%

17.73%

0.32%

21,872

Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή Πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001

26

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2021

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (νυν Δ.Κ), Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»
Π.1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.1.2.1. Το μοντέλο χωρικής οργάνωσης του τ. Δήμου Λυκόβρυσης
Σύμφωνα με τις χωροταξικές επιλογές ανωτέρου επιπέδου, αλλά και την ενδογενή χωρική
δυναμική διατυπώνεται το «μοντέλο χωρικής οργάνωσης της Λυκόβρυσης», το οποίο
στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Τα κύρια στοιχεία της υφιστάμενης πολεοδομικής διάρθρωσης και της οικιστικής δομής στο
σύνολο της περιοχής είναι τα εξής:
 Το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον.
 Τα χαρακτηριστικά του αστικού ιστού.
 Η ύπαρξη θεσμοθετημένων βιομηχανικών περιοχών σε άμεση επαφή με την πόλη
που όμως σήμερα έχουν απολέσει σε μεγάλο βαθμό τα αμιγή παραγωγικά τους
χαρακτηριστικά και χρήζουν αποκατάστασης σε επίπεδο χρήσεων και λειτουργιών
προκειμένου να ενταχθούν λειτουργικά στον ιστό.
 Η εγγύτητα σε πρωτεύοντες οδικούς άξονες αλλά και σε σημαντικά υπερτοπικά
αστικά κέντρα.
 Ο προγραμματισμός σε επίπεδο σχεδιασμού μεταφορών με την επικείμενη έλευση
του Μετρό στην περιοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διατύπωση του μοντέλου χωρικής οργάνωσης της
Δ.Κ. Λυκόβρυσης αποσκοπεί στην συνθετική θεώρηση, στον έλεγχο, στον εκσυγχρονισμό,
στην αναθεώρηση και στη ρύθμιση των χρήσεων γης στον αστικό, αλλά και περιαστικό
χώρο και στην εκτός σχεδίου περιοχή συνυπολογίζοντας τον υφιστάμενο τρόπο ανάπτυξης.
Ο Δήμος Λυκόβρυσης αποτελεί τμήμα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και ως
προς τον ρόλο του είναι και παραμένει περιοχή κατοικίας – προάστιο της Αθήνας αν και τα
τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια μεταβατική διαδικασία αλλαγής της ταυτότητάς του
καθώς συγκεντρώνονται, σημαντικές υπερτοπικές λειτουργίες του βιομηχανικού και
επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας.
Οι περιοχές κατοικίες έχουν αναφορά σε ένα διοικητικό κέντρο, το πολεοδομικό όπως αυτό
καθορίζεται και από το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δ. Λυκόβρυσης (ΦΕΚ 1367/Δ/1992) στο οποίο
συγκεντρώνονται οι κεντρικές λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις διοίκησης, εμπορίου,
αναψυχής κλπ.
Παράλληλα, κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων (Λεωφ. Ειρήνης, Λεωφ. Σοφ.
Βενιζέλου, Λεωφ. Λαμπράκη κλπ), αναπτύσσονται οι περιοχές γενικής κατοικίας ενώ
εσωτερικά στην πολεοδομική δομή βρίσκονται οι περιοχές αμιγούς κατοικίας. Τέλος, η
υφιστάμενη πολεοδομική διάρθρωση επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη
βιομηχανικού θύλακα στα όρια με το Δήμο Μεταμόρφωσης αλλά και δασικών εκτάσεων
στα σύνορα με την Δ.Ε. Πεύκης.
Η υιοθέτηση του τρόπου διαχωρισμού της χωρικής οργάνωσης καταδεικνύει τη
διαφορετικότητα της φυσιογνωμίας των επιμέρους περιοχών και αποσκοπεί στην ισοβαρή
και ισόρροπη παροχή λειτουργικών, διοικητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών
και καθημερινών εξυπηρετήσεων, ενιαία, σε ολόκληρη την έκταση της Δ.Κ. Λυκόβρυσης.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το μοντέλο χωρικής οργάνωσης δεν λειτουργεί στατικά και
απομονωμένο από την δυναμική του χώρου και του τόπου ευρύτερα. Ουσιαστικά δηλαδή
ρυθμίζεται ο χώρος σε επίπεδο οργανωτικής δομής με γνώμονα, μεταξύ άλλων, και μια
σειρά ποιοτικών κριτηρίων άμεσα εξαρτώμενων από το επιλεγέν σενάριο ανάπτυξης της
Λυκόβρυσης.
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Οι βασικές επιδιώξεις του προτεινόμενου μοντέλου χωρικής οργάνωσης είναι οι εξής:
 Ο διαχωρισμός της περιοχής κατοικίας από τη Ζώνη Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών
Εγκαταστάσεων και η άρση των τάσεων σύγκρουσης χρήσεων γης.
 Ο εκσυγχρονισμός των χρήσεων γης των θεσμοθετημένων βιομηχανικών ‐
βιοτεχνικών ζωνών, αξιολογώντας τα σημερινά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους
αλλά και τις ανάγκες της πόλης.
 Η προσαύξηση της Ζώνης Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης, προκειμένου να καλύπτει
τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες του τ. Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και
την αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα.
 Ο προσδιορισμός περιοχών γενικής κατοικίας και περιοχών αμιγούς κατοικίας με
στόχο την αναβάθμισή τους σε μια ορθολογική κατεύθυνση και λαμβάνοντας
υπόψη όχι μόνο την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τους μελλοντικούς στόχους
της πόλης.
 Η πρόβλεψη χωροθέτησης κοινωφελών υποδομών εκπαίδευσης, αθλητισμού,
πολιτισμού, πρόνοιας σύμφωνα και με τις ανάγκες που καθορίζονται μέσα από τα
σταθερότυπα.
 Η ιεράρχηση του δικτύου οδικών αξόνων.
 Η ανάπλαση των δύο Δασών Κάσδαγλη και Αργύρη, για την δημιουργία πόλων
περιπάτου και αναψυχής σε συνδυασμό με την αποκατάσταση και ανάπλαση των
παραρεμάτιων περιοχών προκειμένου να αποτελέσουν ενιαίο δίκτυο, συνδυαστικά
με τους ανοιχτούς ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
 Η αξιοποίηση του κτήματος ΕΘΙΑΓΕ στην κατεύθυνση διατήρησης και περαιτέρω
ενίσχυσης των υφιστάμενων χρήσεων και λειτουργιών.
Τα παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη ελέγχου και ρύθμισης των χρήσεων γης στον αστικό
και περιαστικό χώρο αλλά και κατά μήκος του κύριου οδικού δικτύου. Έτσι, στο σύνολο της
περιοχής μελέτης, καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) του φυσικού
περιβάλλοντος και του τοπίου ενώ οριοθετούνται οικιστικές περιοχές, περιοχές προς
πολεοδόμηση, ζώνες ειδικών χρήσεων κλπ.

Π.1.2.2 Σχέσεις με ευρύτερους άξονες και πόλους ανάπτυξης
Ο ενιαίος Δήμος Λυκόβρυσης‐Πεύκης δεν κατατάσσεται, με βάση το Δομικό Σχέδιο Χωρικής
Οργάνωσης του εγκεκριμένου ΡΣΑ σε κάποιο από τα κέντρα του Λεκανοπεδίου. Διατηρεί
ωστόσο λόγω της θέσης του ισχυρές εξαρτήσεις από γειτονικά διαδημοτικά κέντρα ευρείας
ακτινοβολίας όπως το Μαρούσι και η Κηφισιά.
Τα εν λόγω κέντρα εξαιτίας της πολυδιάστατης ανάπτυξης τους έχουν σημαντική εμβέλεια
μέσα στη Χωρική Ενότητα της Βόρειας Αθήνας, στην οποία ανήκουν, περιλαμβάνοντας
συμπληρωματικές δραστηριότητες μητροπολιτικής ακτινοβολίας. Συνιστούν δίκτυο
διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική τους αυτοτέλεια και ετερογένεια στην κατεύθυνση
της εσωτερικής συνοχής και ισόρροπης ανάπτυξης.
Όπως γίνεται αντιληπτό τόσο το κέντρο της Λυκόβρυσης όσο και η Πεύκη διατηρούν
ισχυρές εξαρτήσεις από τα παραπάνω κέντρα εξαιτίας του ίδιου του ρόλου των κέντρων
αυτών στο αστικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της Χωρικής Ενότητας Βόρειας Αθήνας.
Από την άλλη επιδιώκεται η ενίσχυση της επάρκειας τους για την κάλυψη τοπικών αναγκών
και την εξασφάλιση της πολυλειτουργικότητάς τους που αποτελεί, άλλωστε, και πάγια
επιδίωξη του ρυθμιστικού σχεδιασμού.
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Π.1.3 ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Όπως προαναφέρθηκε, για την διατύπωση του προτεινόμενου προτύπου οικιστικής
ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης ελήφθη υπόψη ο υπερκείμενος σχεδιασμός και οι
στρατηγικές επιλογές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/14).
Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση και θεώρηση των παραμέτρων της διατυπωθείσας
πρότασης δεν προκύπτει κάποια πρόταση ανάδρασης προς τα υπερκείμενα σχέδια.
Αντίθετα προκύπτει συμπληρωματικότητα και ενίσχυση του υπερκείμενου
θεσμοθετημένου σχεδιασμού.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί, η ανάγκη να συντονιστεί περαιτέρω ο σχεδιασμός των όμορων
περιοχών (πρώην Δήμων) με αυτή της Λυκόβρυσης κυρίως σε ότι αφορά την ολοκλήρωση
του πολεοδομικού σχεδιασμού που αποτελεί και προτεραιότητα του ΡΣΑ βάσει των
σχετικών προγραμμάτων δράσης.
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Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Γ.Π.Σ. (Υ.Α. 9572/1845/2000/Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7‐
4‐2000), στο παρόν κεφάλαιο Π.2 υλοποιούνται οι κατευθύνσεις του Δομικού Σχεδίου του
Δήμου, με χρονικό ορίζοντα το 2021, αναφορικά με την οργάνωση των χρήσεων γης, την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εν γένει των φυσικών παραγωγικών πόρων, τα
δίκτυα μεταφορών και υποδομών και την ασφάλεια – προστασία της περιοχής. Οι
προτάσεις για την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος
αποτελούν την εξειδίκευση και το μέσο εφαρμογής του σεναρίου ανάπτυξης της περιοχής,
πρωτίστως δε της χωρικής οργάνωσης και λειτουργίας της.
Σημειώνεται ότι, όπως έχει διευκρινιστεί και στην εισαγωγή του παρόντος τεύχους, το
παρόν Β1 Στάδιο επικαιροποίησης της μελέτης εκπονείται, αναφορικά με τις προτεινόμενες
χρήσεις γης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατα θεσμοθετημένο ΠΔ 59/21.06.2018
«Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018).
Η "Οργάνωση των Χρήσεων Γης ‐ Προστασία Περιβάλλοντος Δ.Κ. Λυκόβρυσης",
αποτυπώνεται σχηματικά στον Χάρτη Π.2. (κλ. 1:5.000).
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Π.2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ‐ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η χωρική οργάνωση της περιοχής της Λυκόβρυσης (διοικητικά όρια τ. Δήμου), προωθείται
μέσα από την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι προβλέψεις της τελικής πρότασης στοχεύουν στη βέλτιστη δυνατή οργάνωση των
χρήσεων γης με απώτερο ζητούμενο τη διευκόλυνση/επιτάχυνση της τοπικής ανάπτυξης και
τη διατήρησή της σε βάθος χρόνου (αειφορία). Συγκεκριμένα, η παρούσα οργάνωση των
χρήσεων γης αποσκοπεί:
 Στον καθορισμό κατηγοριών χρήσεων γης και όρων δόμησης στην εκτός σχεδίου
περιοχή με σκοπό την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
 Στον προσδιορισμό και την οργάνωση των προς πολεοδόμηση περιοχών
 Στον εξορθολογισμό της επέκτασης της οικιστικής χρήσης σε νέες περιοχές και τον
περιορισμό της κατάληψης δασικών ή άλλων ευαίσθητων περιβαλλοντικά
εκτάσεων.
 Στη χωροθέτηση κοινωφελών υποδομών αναπτυξιακού χαρακτήρα και γενικά στην
αναβάθμιση όλων των υποδομών της περιοχής.
 Στον εξορθολογισμό της μίξης των χρήσεων με σκοπό την άρση τυχόν συγκρούσεων
που καταγράφονται στην κατεύθυνση επίτευξης συνεργειών και όχι περαιτέρω
ανταγωνισμού.
Τα κριτήρια προσδιορισμού των προαναφερόμενων τύπων περιοχών αφορούν:
 Σε παραμέτρους που επηρέασαν διαχρονικά τη χωρική δομή και λειτουργία της
περιοχής και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να διαμορφώνουν τις παρατηρούμενες
τάσεις
 Σε προβλήματα – ανάγκες που διαμορφώνονται από τη συσχέτιση της ενδογενούς
δυναμικής με τις υφιστάμενες χωρικές θεσμικές ρυθμίσεις (ρυθμιστικού και
πολεοδομικού χαρακτήρα), υποδεικνύοντας την καταλληλότητα και επάρκειά τους,
 Σε περιορισμούς και δεσμεύσεις οικιστικής ανάπτυξης που προκύπτουν από το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.
Σημειώνεται ότι, ο καθορισμός των μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή
μελέτης λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της αειφορίας, τις τοπικές ανάγκες, την
καταλληλότητα κάθε χώρου, καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από τον
υπερκείμενο σχεδιασμό.
Με βάση τα παραπάνω, οι προτάσεις σχεδιασμού και οργάνωσης των χρήσεων γης
αφορούν στα εξής:
- Στην εκτός σχεδίου περιοχή, όπου προτείνονται:
 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), με επιβολή περιοριστικών ειδικών χρήσεων,
καθώς και άλλων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών περιορισμών, με σκοπό την
προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και των
περιοχών που χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία του τόπου και του τοπίου (ρεμάτιοι
αποδέκτες με τις ευρύτερες περιοχές τους, δασικές εκτάσεις κλπ.)
 Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧ) με σκοπό την ενίσχυση λειτουργιών και
χρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα
- Στις οικιστικές περιοχές, όπου προτείνονται:
 Περιοχές Επέκτασης
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 Περιοχές που χρήζουν ανάπλασης ή αναμόρφωσης
- Στην οργάνωση και ενίσχυση των μεταφορών, υποδομών, καθώς και των μέτρων
ασφάλειας και προστασίας, όπου προτείνονται:


Επέκταση του οδικού δικτύου για τον διαχωρισμό των υποδοχέων παραγωγικών
δραστηριοτήτων από τις οικιστικές περιοχές και άρα τον αντίστοιχο διαχωρισμό
των κινήσεων/ροών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι, περιβαλλοντικές, ανθρωπογενείς,
πολιτιστικές κλπ, που ελήφθησαν υπόψη για την διατύπωση των βασικών αρχών της
πρότασης.

Π.2.1.1 Περιβαλλοντικές Παράμετροι
Το φυσικό περιβάλλον της Δ.Κ. Λυκόβρυσης συνίσταται σε μια σειρά αξιόλογων φυσικών
στοιχείων που βρίσκονται εντός των διοικητικών της ορίων. Η ορθολογική διαχείριση και η
αξιοποίηση των φυσικών πόρων σχετίζεται άμεσα με το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής
και αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του ελέγχου των χρήσεων γης και της
προστασίας των περιβαλλοντικών στοιχείων του, δράσεις που αποτελούν διαχρονικά
βασικές αρχές σχεδιασμού σε χωροταξική κλίμακα. Εντός της περιοχής μελέτης
εντοπίζονται μεγάλες εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες με βάση το εν ισχύ ΓΠΣ είναι: η
περιοχή ρέματος Πύρνας, το ρέμα Δαμάσκου, η περιοχή δάσους Κάσδαγλη, η περιοχή
δάσους Αργύρη.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι ζώνες της πόλης που τίθενται για τον
σχεδιασμό και χρήζουν προστασίας, ως εξής:
1. Δασικές εκτάσεις:
i.
το Δάσος Κάσδαγλη βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του τ.Δήμου
Λυκόβρυσης στα όριά του με τον Δήμο Πεύκης. Η συνολική του έκταση
είναι 133,5 στρέμματα. Διοικητικά υπάγεται εν μέρει στην Δ.Ε. Πεύκης και
εν μέρει στην Δ.Κ. Λυκόβρυσης.
Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 5324/20‐6‐2002 Πράξη Χαρακτηρισμού του
Δασαρχείου Πεντέλης τμήμα εμβαδού 114,50στρ. της έκτασης του Δάσους
Κάσδαγλη (μέρος της οποίας ανήκει στην εδαφική περιφέρεια της ΔΚ
Λυκόβρυσης) χαρακτηρίζεται ως δάσος και ως αναδασωτέα έκταση και
εμπίπτει, αντίστοιχα, στις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 3 του
Νόμου 998/79 περί προστασίας Δασών.
Το ανατολικό τμήμα της έκτασης (Κτήμα Κάσδαγλη), εμβαδού 19,00στρ
(που ανήκει σχεδόν ολόκληρο στην εδαφική περιφέρεια της ΔΚ
Λυκόβρυσης) χαρακτηρίζεται με την ίδια απόφαση ως μη δασική έκταση
του εδ. α της παρ. 6 του άρθρου 3 του Νόμου 998/79.
Σημειώνεται ότι εντός της χαρακτηρισμένης δασικής περιοχής υπάρχει
διάσπαρτη αυθαίρετη δόμηση, ενώ εκτός της χαρακτηρισμένης δασικής
περιοχής στα όρια με τον Δήμο Πεύκης έχει αναπτυχθεί γραμμικά θύλακας
με αυθαίρετη δόμηση.
ii.
Το Δάσος Αργύρη έχει έκταση 32,064 στρέμματα, περικλείεται από τις
οδούς Ελ. Βενιζέλου ‐ Αγ. Παρασκευής ‐ Πεύκων – Δάσους και βρίσκεται στα
όρια της Δ.Κ. Λυκόβρυσης με τη Δ.Ε. Πεύκης και τον Δήμο Κηφισιάς. Για το
Δάσος Αργύρη δεν υπάρχει απόφαση του αρμόδιου Δασαρχείου Πεντέλης
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για το καθεστώς του. Σημειώνεται ότι εντός της περιοχής υπάρχουν δύο
βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκ των οποίων η μια δεν λειτουργεί και η άλλη
υπολειτουργεί.
2. Αξιόλογα τοπία ή περιοχές και φυσικοί σχηματισμοί με οικολογική και αισθητική
περιβαλλοντικά αξία (παρα‐ρεμάτιες περιοχές).
i.
Ρέμα Πύρνας: οριοθετήθηκε με το από 31.12.2015 Π.Δ. (ΦΕΚ 5/Δ/2016)
ενώ με την υπ’ αριθμ.9173/1642 Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ.
281/Δ/23.3.1993) έχει χαρακτηριστεί ως στοιχείο «ιδιαίτερου
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος».
ii.
Ρέμα Δαμάσκου: το οποίο αποτελεί φυσικό όριο σε ένα μικρό τμήμα της
εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου στα σύνορά του με το Δήμο
Μεταμόρφωσης.
Οι παράμετροι που αφορούν στο περιβάλλον και οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο
συσχετισμό με τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου πρέπει κατά το σχεδιασμό να
εναρμονίζονται σε επίπεδο αποφάσεων με τις εξής αρχές:
 Την αρχή διαχείρισης των υδάτινων πόρων
 Την αρχή της προστασίας του εδάφους ως σημαντικού πόρου για τις
μελλοντικές γενιές
 Την αρχή της προστασίας του τοπίου
 Την αρχή προστασίας από φυσικές καταστροφές
Η εφαρμογή των παραπάνω αρχών σχεδιασμού και παραμέτρων ενσωματώνεται στις
προτάσεις της παρούσας μελέτης, όπως διατυπώνονται σε επόμενα κεφάλαια και κυρίως
στο κεφάλαιο Π.2.3 «Ζώνες εφαρμογής χωροταξικών ‐ πολεοδομικών μηχανισμών &
προστασίας περιβάλλοντος».

Π.2.1.2 Πολιτιστικές – Ιστορικές Παράμετροι
Αναφορικά με τις πολιτιστικές – ιστορικές παραμέτρους, σημειώνεται σύμφωνα με το υπ.
αριθ. πρωτ. 4701/21‐05‐08 έγγραφο της Β’ ΕΠΚΑ του Υπουργείου Πολιτισμού δεν υπάρχουν
εντός του Δήμου Λυκόβρυσης αρχαιότητες που τελούν υπό την προστασία της υπηρεσίας.
Ως στοιχεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος καταγράφεται μόνο η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου που βρίσκεται στο βορειοδυτικό όριο του Δήμου Λυκόβρυσης σε εγγύτητα
με το ρέμα Πύρνας. Πρόκειται για μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα που καταλαμβάνει
έκταση γύρω στα 50 στρέμματα. Ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε στα χρόνια μετά τον εμφύλιο
πόλεμο. Η Ι.Μ. προσελκύει πλήθος προσκυνητών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
κυκλοφοριακή συμφόρηση και προβλήματα στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε
περίπτωση δεν κρίνεται σκόπιμο να ενταχθεί η εν λόγω περιοχή σε κάποιο εξειδικευμένο
πλαίσιο χωρικής ή πολεοδομικής ρύθμισης.
Π.2.1.3 Παράμετροι ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Τέλος ως προς τις παραμέτρους του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εξετάζονται οι
περιορισμοί και δεσμεύσεις, που τίθενται στην οικιστική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη
παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι στο Δήμο Λυκόβρυσης και παρά
την σχετικά μικρή έκτασή του, απαντώνται ποικίλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που
συχνά είναι ασύμβατες ή και αλληλοσυγκρουόμενες με την κυρίαρχη χρήση που είναι η
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κατοικία. Το μεγαλύτερο μέρος εξ' αυτών αφορά σε βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που
βρίσκονται είτε διάσπαρτα εντός του αστικού ιστού, είτε στην περιφέρεια της πόλης ή εντός
των θεσμοθετημένων βιομηχανικών ‐ βιοτεχνικών υποδοχέων.
Στις περιοχές με ειδικά καθεστώτα ή ειδικό πλαίσιο χρήσεων γης κατατάσσονται:
‐ Το μικρής έκτασης τμήμα του "Βιομηχανικού – Βιοτεχνικού Πάρκου Λυκόβρυσης –
Μεταμόρφωσης" που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Λυκόβρυσης
‐ Η περιοχή ιδιοκτησίας ΕΘΙΑΓΕ νοτίως του ρέματος Δαμάσκου που βρίσκεται κατά
ένα τμήμα της εντός βιομηχανικής περιοχής ενώ στο υπόλοιπο έχει υλοποιηθεί
Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 609/Δ/2003).
‐ Η περιοχή ELCO Βαγιωνής που βρίσκεται εντός βιομηχανικής περιοχής.
‐ Το Διαδημοτικό Αθλητικό Κέντρο
‐ Η περιοχή του "Ιδρύματος Β.Μ. Τοσίτσα"
‐ Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης
κλειστού γυμναστηρίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού,
στην περιοχή πλησίον του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ, στα όρια με το Δήμο Μεταμόρφωσης
(ΦΕΚ 631/Δ/2001).
‐ Η δέσμευση τμημάτων των Ο.Τ. 29, 30, 31 για την ανέγερση σχολικών κτιρίων (ΦΕΚ
177/ΑΑΠ/10.05.2010), η οποία όμως δεν έχει υλοποιηθεί
‐ Οι λοιπές δεσμεύσεις των ρυμοτομικών σχεδίων όπως :
o Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου στον ΚΧ 159−160 του Δήμου Λυκόβρυσης Αττικής σε συμμόρφωση
με την υπ’ αριθμ. 8527/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (ΦΕΚ 447/ΑΑΠ/2009)
o Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σε έκταση που βρίσκεται μεταξύ
των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου και του βιοτεχνικού πάρκου στην Π.Ε.
1 της Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης − Πεύκης (N.
Αττικής), καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ
79/ΑΑΠ/2013)
o Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή της Λεωφ. Κύμης
από χ.θ. 1+650 μέχρι χ.θ. 2+800 στο Δήμου Λυκόβρυσης (ΦΕΚ 802/Δ/2001)
o Ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’
αριθμ. 1076116/8240/0010/17.9.2 001 (ΦΕΚ 802/Δ΄/2001) κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού. (ΦΕΚ
806/Δ/2006)
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Π.2.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΤΥΧΟΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ,

ΝΕΟΙ

Π.2.2.1 Επάρκεια των ήδη θεσμοθετημένων πολεοδομικών ενοτήτων
Η επάρκεια της χωρητικότητας των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων, ήτοι των
πολεοδομικών ενοτήτων όπως αυτές καθορίζονται από το εν ισχύ ΓΠΣ, γίνεται με βάση την
Απόφαση 10788/5.3.2004 (ΦΕΚ 285Δ) «Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards)
και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών
πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ‘‘ανοικτής πόλης’’
και των πολεοδομικών μελετών».
Προκειμένου να υπολογιστεί η απομένουσα χωρητικότητα στην Δ.Κ. Λυκόβρυσης
χρειάζεται να εκτιμηθεί πρωτίστως η πυκνότητα οίκησης, αφού προσεγγιστεί ο μόνιμος
πληθυσμός, μετρηθεί η έκταση, ορισθεί ο βαθμός κορεσμού και υπολογισθεί ο μέσος
Συντελεστής Δόμησης. Συγκεκριμένα η χωρητικότητα προσδιορίζεται με βάση των
κατωτέρω τύπο των προδιαγραφών:
C=d*E*λ
όπου:
Ε η έκταση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών ενοτήτων με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο
Πόλης και το ισχύον ΓΠΣ
λ ο συντελεστής κορεσμού. Δεδομένου του χαρακτήρα της πόλης και των εξυπηρετήσεων
που απαντώνται, ο συντελεστής κορεσμού «λ» λαμβάνει ‐με τις προοπτικές του σεναρίου
ανάπτυξης‐ τιμή 0,6.
d είναι η θεωρητική πυκνότητα. Ο υπολογισμός της πυκνότητας γίνεται βάσει του τύπου
των προδιαγραφών:
d=σ/(k+uσ)104
όπου:
σ είναι ο μέσος θεσμοθετημένος συντελεστής δόμησης που ισχύει ανά πολεοδομική
ενότητα,
k είναι το σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας και
u είναι το σταθερότυπο γης για κοινωνική και τεχνική υποδομή.
Ο συντελεστής k δίνεται από τις προδιαγραφές, για την α΄ κατοικία από 28‐45τμ./κάτοικο.
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σταθερότυπο, αλλά και τα στοιχεία απογραφής σχετικά
με το μέγεθος των κατοικιών της περιοχής, ο συντελεστής k λαμβάνεται 35τ.μ./κάτοικο.
Ο συντελεστής u για το σύνολο των υποδομών διοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού,
λιανικού εμπορίου, ναών, πράσινου κλπ λαμβάνεται με στρογγυλοποιημένες τιμές
10τ.μ./κάτοικο.
Ως μέσος συντελεστής δόμησης υιοθετήθηκε ο θεσμοθετημένος από το ισχύον ΓΠΣ για την
κάθε Πολεοδομική Ενότητα.
Αναλυτικότερα, ανά Πολεοδομική Ενότητα προκύπτουν τα εξής:
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Πολεοδομική Ενότητα 1
Συνολικό Εμβαδό Π.Ε. 1: 686.966τ.μ. ήτοι 68,70 Ηa
Σ.Δ. 0,8
d=
0,8
*104 = 186 κατ./Ηα
[35 τ.μ. κατοικία/κάτ. + (10 τ.μ. (κοινωνική + τεχνική υποδομή)/κάτ.* 0,8)]
λ = 0,6
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:
C1 = 186 κατ./Ha * 68,70 * 0,6 = 7.666 κάτοικοι
Πολεοδομική Ενότητα 2
Συνολικό Εμβαδό Π.Ε. 2: 848.281 τ.μ. ήτοι 84,83 Ηa
Σ.Δ. 0,8
d=
0,8
*104 = 186 κατ./Ηα
35 τ.μ. κατοικία/κάτ. + [10 τ.μ. (κοινωνική + τεχνική υποδομή)/κάτ.] * 0,8
λ = 0,6
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει:
C2 = 186 κατ./Ha * 84,83 * 0,6 = 9.467 κάτοικοι
Με βάση τους ως άνω υπολογισμούς, η συνολική Χωρητικότητα του Εγκεκριμένου Σχεδίου
Πόλης της Λυκόβρυσης ανέρχεται σε C1 + C2 = 17.133 κατοίκους.
Με βάση την εκτίμηση του πληθυσμού για το έτος – στόχο 2021 που προηγήθηκε στο
κεφάλαιο Π.1.1.2 «Προγραμματικά Μεγέθη και η οποία έγινε σε πολύ‐κριτηριακή βάση,
αυτός εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 12.779 κατοίκους. Συσχετίζοντας τον προβλεπόμενο
πληθυσμό με την προκύπτουσα χωρητικότητα, δεν προκύπτει ανάγκη πρόσθετων
επεκτάσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι οικιστικοί υποδοχείς καθώς προκύπτει
περίσσεια της τάξης των 4.354 κατοίκων. Το εν λόγω μέγεθος αναγόμενο στο σύνολο της
ενιαίας διοικητικής και χωρικής δομής του Δήμου Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης, δύναται να είναι
μικρότερο στην πραγματικότητα αλλά σε κάθε περίπτωση υπερκαλύπτει τον αναμενόμενο
πληθυσμό κατά το έτος ‐ στόχο.

Π.2.2.2 Απαιτούμενες επεκτάσεις, νέοι οικιστικοί υποδοχείς
Με αφετηρία τα όσα διατυπώθηκαν παραπάνω δεν προκύπτει, όπως προαναφέρθηκε,
ανάγκη επεκτάσεων προκειμένου να προκύψουν εκτάσεις κατάλληλες για οικιστική χρήση
με σκοπό την κάλυψη πληθυσμιακών αναγκών.
Ωστόσο, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις δυσλειτουργίες που
καταγράφονται στην πόλη και οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της
παρούσας μελέτης, υπάρχει ανάγκη ρυθμίσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή με την μορφή
εντάξεων και πολεοδομήσεων περιοχών.
Συγκεκριμένα, διερευνώντας τις καταγραφείσες δεσμεύσεις χρήσεων γης, τις εκδηλωμένες
πιέσεις ανάπτυξης αλλά και τον χαρακτήρα που έχουν σήμερα οι θεσμοθετημένες
παραγωγικές ζώνες της περιοχής, επιχειρείται μια ρεαλιστικότερη προσέγγιση με σκοπό
τον καθορισμό εκείνων των εκτάσεων που θα προταθούν για πολεοδομική ανάπτυξη
μέσα από το μηχανισμό της αλλαγής των χρήσεων γης. Βασική στόχευση για τον
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καθορισμό των εν λόγω περιοχών είναι όχι να καλύψουν οικιστικές ανάγκες αλλά να
ενταχθούν οι ανενεργές σήμερα παραγωγικές ζώνες στον λειτουργικό ιστό της πόλης με
έναν εκσυγχρονισμένο πολεοδομικό χαρακτήρα με γνώμονα τις νέες προοπτικές ανάπτυξης
του Δήμου.
Ειδικότερα, για λόγους εξορθολογισμού της πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής με
βάση και τις πραγματικές λειτουργίες και ανάγκες της πόλης, προτείνονται δύο σημειακές
παρεμβάσεις ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης:
Η περιορισμένης έκτασης περιοχή εντός του θεσμοθετημένου σήμερα "ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση" (τμήματος του ΒΙΠΑ Μεταμόρφωσης), έκτασης μόλις 25.317τ.μ., προτείνεται να
εξαιρεθεί της περιοχής "ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση" και να λάβει χρήσεις του άρθρου 4,
ΠΔ 59/21.06.2018 (ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018).‐ "Πολεοδομικό Κέντρο ‐ Κεντρικές Λειτουργίες
Πόλης ‐Τοπικό Κέντρο Συνοικίας ‐ Γειτονιάς.", καθώς:
- Το ίδιο το μέγεθος του εν λόγω τμήματος που αποτελεί μόλις το 1,5% της
συνολικής έκτασης του "ΒΙΠΑ ‐ ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης‐Λυκόβρυσης", σε
συνδυασμό με τη θέση του, δυσχεραίνουν την λειτουργική του διασύνδεση με
το κύριο "σώμα" του ΒΙΠΑ ‐ ΒΙΟΠΑ, της Μεταμόρφωσης καθιστώντας πρακτικά
την εν λόγω περιοχή χωρικά απομονωμένη και λειτουργικά ανενεργή ενώ
παράλληλα δεσμεύονται οι πιθανές δυναμικές ανάπτυξής της.
- Η διατήρησή της εν λόγω έκτασης σε καθεστώς εξυγίανσης ήδη από το 2000
χωρίς να έχει υλοποιηθεί κάποια ουσιαστική ενέργεια προς αυτή την
κατεύθυνση, πέραν της κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου (ύπαρξη Τοπικού
Ρυμοτομικού Σχεδίου, ΦΕΚ 631/Δ/2001), στην ουσία κρίνεται ότι δρα
ανασταλτικά ως προς την αξιοποίηση και αναβάθμιση της δυτικής αυτής
πλευράς της πόλης και κατ’ επέκταση ως προς την γενική οργάνωση της Δ.Κ.
Λυκόβρυσης ως περιοχή κατοικίας με χαρακτηριστικά όμοια με την Πεύκη και
την Κηφισιά.
- Η θέση της περιοχής καθορίζει την είσοδο στην πόλη της Λυκόβρυσης από την
Εθνική Οδό και με βάση τα σημερινά της χαρακτηριστικά έχει εμφανή στοιχεία
υποβάθμισης (ογκώδη εγκαταλελειμμένα κτίρια, ρύπανση, μπάζα, δυσχερή
γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδικής πρόσβασης, κλπ). Σημειώνεται ότι η λήψη
μέτρων βελτίωσης των εισόδων των πόλεων αποτελεί βασική κατεύθυνση
χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης που προωθείται, μεταξύ άλλων, από το
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.)
για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) και αφορά το σύνολο του μητροπολιτικού
συγκροτήματος της Αθήνας.
- Με βάση τα προγραμματιζόμενα μεταφορικά έργα σε εθνικό επίπεδο, και
συγκεκριμένα την επικείμενη επέκταση του Μετρό στην περιοχή της
Λυκόβρυσης, η μελλοντική χάραξη θα διέρχεται σε διεπαφή με το δυτικό όριο
της ως άνω περιοχής που σήμερα εμφανίζεται ανενεργή λειτουργικά και με
στοιχεία υποβάθμισης όσον αφορά την ένταξή της στον αστικό ιστό.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται και κρίνεται ότι τεκμηριώνεται και
πολεοδομικά, η πολεοδομική αναμόρφωση του εν λόγω τμήματος, μέσα από την αλλαγή
της υφιστάμενης χρήση γης σε "πολεοδομικό κέντρο" προκειμένου να αποκτήσει
υπερτοπικό χαρακτήρα και να ενισχυθεί με κεντρικές λειτουργίες, ανταποκρινόμενο στον
μελλοντικό ρόλο της περιοχής αλλά και στον ίδιο τον εξειδικευμένο χωρικό της προορισμό,
ως υποενότητα του αστικού ιστού αλλά κυρίαρχα ως "πύλη εισόδου" στην πόλη.
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Η παραπάνω πρόταση συνεπάγεται την υλοποίηση μελέτης πολεοδόμησης σε «εύλογο»
χρονικό διάστημα. Τυχόν καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα συχνά την ακύρωση
οποιασδήποτε πρόβλεψης για την κάλυψη των ελλειμμάτων χωρητικότητας και των
μελλοντικών αναγκών αλλά και την ακύρωση της δυνατότητας απόδοσης κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων.
Για την περιοχή ELCO – Βαγιωνής η οποία είναι η ζώνη που βρίσκεται μεταξύ του ορίου του
κτήματος ΕΘΙΑΓΕ και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προτείνεται η ένταξη της
περιοχής στο σχέδιο με χρήση "Γενική Κατοικία" (άρθρο 3 του ΠΔ 59/21.06.2018 (ΦΕΚ
114/Α/29‐06‐2018).
Επιπλέον των ανωτέρω, η ομάδα μελέτης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου, εντόπισε ορισμένα σφάλματα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που
αφορούν σε συγκεκριμένα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) που από οριακό λάθος
παρέμειναν στην εκτός σχεδίου περιοχή.
Πρόκειται για δύο (2) Ο.Τ. (Ε1 και Ε2 όπως απεικονίζονται στον Χάρτη Π.3) πλησίον της
βιομηχανικής περιοχής και συγκεκριμένα πλησίον της έκτασης της ELCO Βαγιωνής καθώς
και για ένα (1) Ο.Τ. στο ανατολικό όριο της Δ.Κ. Λυκόβρυσης με την Πεύκη, πλησίον του
άλσους Κάσδαγλη. Για τις εν λόγω περιοχές, θα αποδοθούν χρήσεις γης και ουσιαστικά θα
αποτελούν, μετά την θεσμοθέτηση του ΓΠΣ, εντός σχεδίου περιοχές χωρίς ωστόσο να
συνιστούν επεκτάσεις του σχεδίου (υπό την έννοια της κάλυψης οικιστικών αναγκών)
καθώς αντιμετωπίζονται ως σημειακές τροποποιήσεις σφαλμάτων του ψηφιακού
υποβάθρου του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης.
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου της ΔΚ Λυκόβρυσης ώστε να αρθούν οι αντιθέσεις και να επιτευχθεί η εφαρμογή
του σχεδίου (διάνοιξη οδών, εξασφάλιση ΚΧ, κλπ.).
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Π.2.3 ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου προτείνονται ζώνες ελέγχου χρήσεων γης και όρων –
περιορισμών δόμησης οι οποίες εκφράζονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και
Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων (Π.Ε.Χ.) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Λυκόβρυσης.
Οι προτεινόμενες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) διακρίνονται σε δύο (2)
υποκατηγορίες:
 Η πρώτη υποκατηγορία αφορά στην προστασία των υφιστάμενων δασικών εκτάσεων
και περιοχών περιαστικού πρασίνου (ΠΕΠ 1)
 Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά στην προστασία των ευαίσθητων υδρογραφικών
σχηματισμών (υδατορέματα) (ΠΕΠ 2) και στην παραρεμάτια ζώνη (ΠΕΠ 2β)
Η προτεινόμενη Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων (Π.Ε.Χ.) αφορά στην διατήρηση και ενίσχυση
περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες όπως η εκτός σχεδίου περιοχή του
Ιδρύματος Τοσίτσα ή η περιοχή του ΕΘΙΑΓΕ με το σύνολο των κοινωφελών, κατά βάση,
δραστηριοτήτων που σήμερα φιλοξενούν.
Οι συγκεκριμένες περιοχές που αναλυτικά παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο,
χωροθετούνται στον περιαστικό χώρο της Δ.Κ. Λυκόβρυσης και διέπονται από μια σειρά
γενικών αρχών και κατευθύνσεων ενώ ορίζονται με σκοπό την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος σε περιοχές που χρήζουν ειδικής διαχείρισης (δάση, δασικές εκτάσεις,
ρέματα, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κλπ) αλλά και στην περιφρούρηση χρήσεων και
λειτουργιών κοινωφελούς χαρακτήρα. Στον ορισμό των ΠΕΠ και ΠΕΧ, ιδιαίτερο βάρος
αποδίδεται:
 Στις δασικές/αναδασωτέες εκτάσεις της περιοχής μελέτης αλλά και στις ενότητες
αξιόλογου αστικού/περιαστικού πρασίνου, όπου θεωρείται αναγκαίο να
οριοθετηθούν και να προστατευθούν (για όσες δεν υπάρχει ήδη ενεργό πλαίσιο
προστασίας π.χ. πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου κλπ), προκειμένου να έχουν
ανάλογη διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισής τους, όπως
καταπατήσεις εκτάσεων και ανεξέλεγκτη δόμηση, αλλά και φαινόμενα που
οδηγούν στην πλήρη καταστροφή τους από τις πυρκαγιές.
 Στις εκτάσεις, κατά μήκος των παραρεμάτιων ζωνών του περιαστικού χώρου, όπου
θεωρείται αναγκαία η απαγόρευση δόμησης, επιχώσεων, ρίψης μπαζών και
σκουπιδιών στις κοίτες τους, υδροληψίας, λειτουργιών κάθε είδους αποξηραντικού
δικτύου, όχλησης κλπ. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ορθολογική χρήση του
υδάτινου δυναμικού των ρεμάτιων σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής.
 Στις εκτάσεις με ειδικό χαρακτήρα χρήσεων γης, όπου θεωρείται αναγκαία η
περιφρούρηση και ενίσχυσή τους.

Π.2.3.1 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)
Π.2.3.1.1 Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 1 ‐ «Αστικό Πράσινο/Δασική έκταση»
Η Π.Ε.Π. 1 περιλαμβάνει τις εξής εκτάσεις του τ. Δήμου Λυκόβρυσης:
 Δάσος Κάσδαγλη: σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 5324/20‐6‐2002 πράξη
χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του
Δάσους Κάσδαγλη που ανήκει στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Λυκόβρυσης
χαρακτηρίζεται ως δασική (αναδασωτέα) και εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1 και
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5 του άρθρου 3 του Νόμου 998/79 περί προστασίας Δασών. Σημειώνεται ότι εντός
της χαρακτηρισμένης δασικής περιοχής υπάρχει διάσπαρτη αυθαίρετη δόμηση,
γεγονός που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, ανάπλασης και προστασίας.
Δάσος Αργύρη (ή άλσος Λυκόβρυσης): δεν υπάρχει απόφαση του αρμόδιου
Δασαρχείου Πεντέλης για το καθεστώς του ωστόσο σήμερα, το αλσύλλιο έχει
υποστεί σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη επέμβαση και πολλά δένδρα έχουν κοπεί
και ξεριζωθεί ενώ κακή είναι και η φυσική κατάσταση των δένδρων που έχουν
απομείνει

Για τις περιοχές αυτές προτείνεται η απόλυτη προστασία τους με κύριο στόχο τη διατήρηση
και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Τα οφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη και
διατήρηση των περιοχών αυτών είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων η προστασία του
εδάφους από τη διάβρωση, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η διατήρηση του φυσικού
κάλλους του τοπίου (αισθητική αναβάθμιση).
Οι δασικές εκτάσεις διέπονται από καθεστώς προστασίας και υπάγονται στις διατάξεις του
δασικού κώδικα και της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/1979, Ν.1734/1987, Ν.2664/1998,
όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3208/2003, κλπ.) και κάθε δραστηριότητα σε αυτές
ελέγχεται από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η αλλαγή
χρήσης τους πέρα των επεμβάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Στις περιοχές της ΠΕΠ 1 προτείνεται οι χρήσεις να περιορίζονται στις βασικές λειτουργίες
που αφορούν σε δασικές περιοχές. Απαγορεύεται η δόμηση και πολεοδόμηση, καθώς και η
αλλοίωση του τοπίου με έργα κάθε είδους, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα κοινωφελή
έργα και υποδομές, εγκαταστάσεις εξοπλισμού που έχουν σχέση με την πυροπροστασία
κ.λπ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορούν να αναπτυχθούν ήπιες δραστηριότητες οι
οποίες θα συνάδουν με την προστασία του φυσικού υποδοχέα αλλά και την εξειδικευμένη
υπαίθρια άθληση και αναψυχή που μπορεί να προσφέρεται στον πολίτη.
Συγκεκριμένα, στην ΠΕΠ 1 επιτρέπονται μόνο:
 Υποδομές που είναι απαραίτητες για την προστασία των δασών σύμφωνα με τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια
αναψυχή (παρατηρητήρια, κιόσκια, παγκάκια).
 Έργα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας και την αποκατάσταση και
ανάπλαση του τοπίου.
 Λοιπές χρήσεις που επιτρέπονται από την κείμενη δασική νομοθεσία, μετά τις
αλλαγές που έφερε ο Ν. 4280/2014.
Επισημαίνεται ότι η ακριβής οριοθέτησή των εν λόγω περιοχών θα οριστικοποιηθεί με τη
κύρωση των Δασικών Χαρτών από την αρμόδια Υπηρεσία Δασών και την σχετική πράξη της
αρμόδιας δασικής αρχής, η οποία κατισχύει του χάρτη Π.2 του παρόντος ΓΠΣ.
Για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος προτείνεται η ανάπλαση των δύο Δασών
Αργύρη και Κάσδαγλη για τη δημιουργία δικτύου περιπάτου και υπαίθριας αναψυχής.
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Π.2.3.1.2 Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 2 ‐ «Ζώνη Ρεμάτων», 2β «Παραρεμάτια
Ζώνη»
Η Π.Ε.Π. 2 προτείνεται να συμπεριλάβει τους υδρογραφικούς σχηματισμούς που
απαντώνται στην περιοχή και οι οποίοι αφορούν στα διάφορα υδατορέματα. Οι εν λόγω
περιοχές θεωρούνται αξιόλογες περιβαλλοντικά και από αυτή την άποψη, αποτελούν
περιοχές ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και χρήζουν προστασίας. Ειδικότερα,
προτείνεται ο καθορισμός δύο περιοχών προστασίας: η μία αφορά στη ζώνη ρεμάτων και η
δεύτερη στην παραρεμάτια ζώνη προστασίας (ειδικά για το ρέμα της Πύρνας).
Το οριοθετημένο ρέμα της Πύρνας, που οριοθετεί τον Δήμο Λυκόβρυσης στο βόρειο τμήμα
με την Κηφισιά, είναι χαρακτηρισμένο, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 9173/1642 Απόφαση
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 281/Δ/23.3.93) ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, αποτελεί οριοθετημένο ρέμα, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με το από 31.12.2015 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 5/Δ/2016). Το εν
λόγω ρέμα, δέχεται νερά από μια λεκάνη απορροής 15 km2. Μέσα στη λεκάνη αυτή
βρίσκονται και δομημένες περιοχές της Κηφισιάς και της Λυκόβρυσης. Όμβρια από τις
περιοχές αυτές αποχετεύονται είτε μέσω περιορισμένου δικτύου ομβρίων είτε μέσω
φυσικής απορροής και του καταστρώματος των οδών. Το ρέμα δέχεται ακόμα όμβρια από
ένα τμήμα της Λυκόβρυσης μέσω του αγωγού της οδού Χαλκίδας. Εκτός από επιφανειακές
απορροές και όμβρια, το ρέμα της Πύρνας στο τμήμα του από την οδό Μ.Τοσίτσα μέχρι την
Εθνική οδό δέχεται λύματα και βιομηχανικά απόβλητα. Συγκεκριμένα σε απόσταση 600 και
800 περίπου μέτρων κατάντη της οδού Μ. Τοσίτσα εκβάλλουν 2 αγωγοί που έχουν
σημαντικές παροχές ενώ σε πολλά άλλα σημεία διατίθενται μικρές ποσότητες αστικών
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Στο εν λόγω ρέμα, προκαλείται επιβάρυνση, και
από διάφορες επιχωματώσεις (μπαζώματα), που έχουν γίνει κατά καιρούς.
 Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και
περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και τα απαραίτητα έργα υποδομής
οργανισμών κοινής ωφέλειας.
Το μη οριοθετημένο ρέμα Δαμάσκου αποτελεί φυσικό όριο σε ένα μικρό τμήμα της
Βιομηχανικής Περιοχής του Δήμου Μεταμόρφωσης στα σύνορά του με τον τ. Δήμο
Λυκοβρύσεως. Στα όρια του τ. Δήμου Λυκόβρυσης συναρτάται με την ELCO Βαγιωνής και
στην συνέχεια περνάει στον γειτονικό Δήμο Μεταμόρφωσης. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχει
εκπονήσει μελέτη «Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος Δαμάσκου» ωστόσο το ρέμα δεν
έχει μέχρι σήμερα οριοθετηθεί. Παρατηρείται ότι στην φυσική του λεκάνη έχουν
πραγματοποιηθεί επεμβάσεις (κάλυψη κοίτης, κατασκευή δικτύων ομβρίων) που έχουν σαν
αποτέλεσμα την αλλοίωση του χαρακτήρα και της υδραυλικής του λειτουργίας.
Ειδικά για το ρέμα Δαμάσκου, για τη διαφύλαξη και προστασία του υδρολογικού δικτύου
της περιοχής μελέτης (κοίτης, όχθης, πρανών, παρόχθιας ζώνης) αλλά και για την
προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα προτείνεται η οριοθέτηση και η διευθέτησή του,
ειδικότερα στα τμήματα που εμπίπτουν στα όρια οικιστικών περιοχών, σύμφωνα με το νέο
πλαίσιο του ν. 4258/14 (ΦΕΚ‐94/Α) περί «Διαδικασίας οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων
για τα υδατορέματα ‐ ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
 Έως ότου πραγματοποιηθεί η οριοθέτηση, προτείνεται η εφαρμογή Ζώνης
Προστασίας 20μ. εκατέρωθεν της όχθης των ρεμάτων και η οποία εφαρμόζεται σε
όλα τα υδατορέματα ανεξαρτήτως μεγέθους. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε
δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης,
καθώς και τα απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.
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Σκοπός της ένταξης των παραπάνω ρεμάτων σε Π.Ε.Π. είναι η περιβαλλοντική τους
προστασία και η ορθολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Πριν οποιαδήποτε
παρέμβαση σε κάποιο υδατόρεμα προτείνεται η μελέτη της συνολικής λεκάνης απορροής,
την οποία διαρρέει το εν λόγω υδατόρεμα, έτσι ώστε να γίνει γνωστό και να ληφθεί υπόψη
κάθε χαρακτηριστικό της λεκάνης, η γνώση και η χρήση του οποίου θα συμβάλει στην
προστασία του. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση και μετατροπή ρεμάτων σε οδούς
κάθε κατηγορίας καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατασκευή ή αλλοίωση της φυσικής
μορφής των ρεμάτων.
Οι παράμετροι και οι κανόνες που προτείνεται να χαρακτηρίζουν και να καθοδηγούν κάθε
ενέργεια παρέμβασης στα φυσικά αυτά οικοσυστήματα είναι:
 Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των υδατορεμάτων
 Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους
 Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων
 Ο καθορισμός επιπλέον ζωνών προστασίας εκατέρωθεν των οριογραμμών, σε
περίπτωση πολεοδόμησης, στα πλαίσια της φυσικής προστασίας του ρέματος αλλά
και της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής.
 Η χρήση φυσικών υλικών στα έργα διευθέτησης
 Σε κάθε παρέμβαση να λαμβάνεται υπόψη ότι τα υδατορέματα συνιστούν
δυναμικά στοιχεία, που μεταβάλλονται στο χρόνο και γι’ αυτό δε θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται στατικά
Για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος προτείνονται η οργάνωση της
παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος της Πύρνας για τη δημιουργία περιπατητικών διαδρομών
υπαίθριας αναψυχής αλλά και η αναβάθμιση της περιοχής του ρέματος Δαμάσκου με τη
δημιουργία παραρεμάτιων ζωνών πρασίνου.
Ειδικά για την παραρεμάτια ζώνη του ρέματος της Πύρνας, δηλαδή την ζώνη μεταξύ της
οριοθέτησης του ρέματος και του ορίου του σχεδίου πόλης, χαρακτηρίζεται ως υποπεριοχή
της ΠΕΠ 2 με στοιχεία ΠΕΠ 2β «Παραρεμάτια Ζώνη» στην οποία επιτρέπεται η δόμηση
σύμφωνα με το ΠΔ της 24/31‐05‐1985 (ΦΕΚ 270/Δ) με τις παρακάτω εξαιρέσεις και με
εφαρμογή των εξής άρθρων 2, 3, 6, 7.
‐

‐

‐
‐

‐
‐

Η απόσταση των κτιρίων από την γραμμή οριοθέτησης των ρεμάτων ορίζεται σε
10μ.
Μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε έναν (1) όροφο προς διαφύλαξη του
φυσικού τοπίου και του υδροφόρου ορίζοντα και το μέγιστο ύψος αυτού σε 5,50μ.
συμπεριλαμβανομένης στέγης, μετρούμενο από το γύρω έδαφος
Απαγορεύονται οι διαμορφώσεις σε κεκλιμένο έδαφος με αναλημματικούς τοίχους,
κλπ. για τη διαμόρφωση επιπέδων προς διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και του
υδροφόρου ορίζοντα.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων προς διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και του
υδροφόρου ορίζοντα.
Το ύψος περίφραξης των άρτιων γηπέδων επιτρέπεται με μόνιμη κατασκευή μέχρι
το ύψος του 1,5μ. προς διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και τον ευχερή αερισμό και
ηλιασμό της περιοχής.
Δεν επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός (1) κτιρίου στο γήπεδο
(διάσπαση όγκων).
Απαγορεύεται η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών, πισινών και υποδομών υγρών
αποβλήτων κλασικού τύπου (βόθροι στεγανοί, κλπ.) για την προστασία του
υδροφόρου ορίζοντα.
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Π.2.3.2 Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων (Π.Ε.Χ.)
Π.2.3.2.1 Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων (Π.Ε.Χ.) 1 ‐ «Κοινωνικές Εξυπηρετήσεις»
Στην εν λόγω Π.Ε.Χ., προτείνεται να χωροθετηθούν εκείνες οι «εκτός σχεδίου» ενότητες της
πόλης που είτε αναγνωρίστηκαν, κατά το πρώτο στάδιο, ως περιοχές όπου ήδη
αναπτύσσονται κοινωφελείς χρήσεις είτε διέπονται από ειδικό πολεοδομικό καθεστώς και
απαιτείται η αποκατάστασή τους ως κοινωφελείς πόλοι.
Στην Π.Ε.Χ.1 "Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων" εντάσσονται :
α) η περιοχή του "Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα" και
β) η περιοχή του ΕΘΙΑΓΕ .
Το περιεχόμενο των επιτρεπόμενων χρήσεων γης για τις περιοχές που εμπίπτουν στην ως
άνω Π.Ε.Χ. 1 περιγράφεται στη συνέχεια.
Στην περιοχή του Ιδρύματος Τοσίτσα οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι εξής :
- κοινωνική πρόνοια
- κέντρα έρευνας και πολιτισμού
- περίθαλψη
- αθλητισμός
- εκπαίδευση
- εμπορικές χρήσεις
- εστίαση ‐ αναψυχή.
Όροι και περιορισμοί δόμησης:
Αναφορικά με τους όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν οι διατάξεις της εκτός
σχεδίου δόμησης, σύμφωνα με το ΠΔ της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ) όπως ισχύει.

Στην περιοχή του ΕΘΙΑΓΕ οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι εξής :
- κοινωνική πρόνοια
- πολιτισμός
- αθλητισμός
- περίθαλψη
- εκπαίδευση
- και επιπλέον εντός της έκτασης του κτήματος ΕΘΙΑΓΕ, προτείνεται και η
χωροθέτηση δημοτικής υποδομής διαχείρισης και αξιοποίησης πράσινων
υπολειμμάτων (κλαδέματα, γρασίδι κλπ) ‐ Πράσινο Σημείο (δημοτικό ΣΜΑΥ) για
την ικανοποίηση των αναγκών του ενιαίου Δήμου Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης.
Η ένταξη του τμήματος του κτήματος ΕΘΙΑΓΕ στην ΠΕΧ 1 και η αντίστοιχη επιλογή χρήσεων
πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής, υπαγορεύεται για λόγους ολοκλήρωσης και ενιαίας
αντιμετώπισής με την παρακείμενη έκταση του ιδρύματος για την οποία έχει εγκριθεί
Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο (υπ' αριθμ. 2078/Φτροπ./03 Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας, ΦΕΚ 609/Δ/18.06.2003). Η ένταξη της περιοχής του κτήματος του ΕΘΙΑΓΕ σε
περιοχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς ενισχύει και
θωρακίζει τις προθέσεις του Δήμου για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του όπως
περιγράφεται στη σχετική απόφαση Δ.Σ..
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Όροι και περιορισμοί δόμησης:
Αναφορικά με τους όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν οι διατάξεις της εκτός
σχεδίου δόμησης, σύμφωνα με το ΠΔ της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ) όπως ισχύει.

Π.2.3.2.2 Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων (Π.Ε.Χ.) 2 ‐ «Κτήμα Κάσδαγλη»
Η περιοχή του κτήματος Κάσδαγλη, δηλαδή το ανατολικό τμήμα της έκτασης του Δάσους
Κάσδαγλη, εμβαδού 19,00στρ, χαρακτηρίζεται με την υπ. Αριθ. 5324/20‐6‐2002 πράξη
χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης ως μη δασική έκταση του εδ. α της παρ. 6 του
άρθρου 3 του Νόμου 998/79.
Η εν λόγω περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηριστικά της σήμερα, προτείνεται να
ενταχθεί στην Π.Ε.Χ. 2, παραμένοντας εκτός σχεδίου περιοχή στην οποία εφαρμόζονται οι
διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης σύμφωνα με το ΠΔ της 24/31‐05‐1985 (ΦΕΚ 270/Δ),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με εφαρμογή των παρακάτω δεσμεύσεων, λόγω
γειτνίασης με δασική περιοχή και με σκοπό τη διαμόρφωση ενιαίου φυσικού τοπίου:
Όροι και περιορισμοί δόμησης:
‐ Μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε έναν (1) όροφο προς διαφύλαξη του
φυσικού τοπίου και το μέγιστο ύψος αυτού σε 5,50μ. συμπεριλαμβανομένης
στέγης, μετρούμενο από το γύρω έδαφος
‐ Απαγορεύονται οι διαμορφώσεις σε κεκλιμένο έδαφος με αναλημματικούς τοίχους,
κλπ. για τη διαμόρφωση επιπέδων προς διαφύλαξη του φυσικού τοπίου.
‐ Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων προς διαφύλαξη του φυσικού τοπίου.
‐ Το ύψος περίφραξης των άρτιων γηπέδων επιτρέπεται με μόνιμη κατασκευή μέχρι
το ύψος του 1,5μ. προς διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και τον ευχερή αερισμό και
ηλιασμό της περιοχής.
‐ Δεν επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός (1) κτιρίου στο γήπεδο
(διάσπαση όγκων).
‐ Απαγορεύεται η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών, πισινών και υποδομών υγρών
αποβλήτων κλασικού τύπου (βόθροι στεγανοί, κλπ.).
‐ Αναφορικά με τις χρήσεις γης επιτρέπεται μόνο η Κατοικία.

Π.2.3.3 Λοιπές ρυθμίσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, στην ευρύτερη εκτός σχεδίου περιοχή καθορίζονται οι
Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων (ΠΕΧ), οι οποίες
αποτελούν περιοχές που δεν πολεοδομούνται, σύμφωνα με το Ν.2508/1997 (αρθ.4
παρ.3α). Σχετικά με τους όρους και περιορισμούς δόμησης για την υπόλοιπη εκτός σχεδίου
περιοχή εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/24‐5‐85 (ΦΕΚ‐270/Δ/85), όπως ισχύει.
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Π.2.4

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ1

Όσον αφορά στο μεταφορικό δίκτυο, οι συγκοινωνίες στην Δ.Κ. Λυκόβρυσης στηρίζονται
σχεδόν αποκλειστικά στο οδικό δίκτυο. Οι συγκοινωνιακές συνδέσεις με τους γύρω Δήμους
και την Αθήνα είναι σχετικά ικανοποιητικές ενώ οι προτάσεις επανασχεδιασμού αναφορικά
με το οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα σημειακών παρεμβάσεων που αφορά
σε έργα βελτίωσης της εσωτερικής συνοχής του οδικού δικτύου, σε έργα πεζοδρομήσεων,
σε έργα σημειακών επεκτάσεων του οδικού δικτύου για την ορθολογικότερη κυκλοφορία
των οχημάτων.
Ως ιδιαίτερα κρίσιμη για την βελτίωση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας της
περιοχής μελέτης, κρίνεται η επικείμενη επέκταση του Μετρό μέσα από τη χάραξη της
Νέας Γραμμής 4 που αναμένεται να καλύψει περιοχές στο κέντρο, τα ανατολικά και τα
βόρεια προάστια της Αθήνας με τη δημιουργία σειράς νέων Σταθμών μεταξύ των οποίων
και η Λυκόβρυση. Συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία σταθμού του Μετρό στο
πολεοδομικό κέντρο της Λυκόβρυσης κοντά στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και
Γρηγορίου Λαμπράκη.
Όσον αφορά την ενεργειακή υποδομή, η περιοχή ηλεκτροδοτείται πλήρως, ενώ δεν
παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα διακοπών ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, στην περιοχή
της Λυκόβρυσης δραστηριοποιούνται βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες και εκθέσεις και
συνεργεία αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας.
Αναφορικά με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της περιοχής, αυτό είναι σε ψηφιακή μορφή, με
αποτέλεσμα να μην παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση κατά τόπους
προβλήματα κάλυψης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ως προς τις ταχύτητες.

1

Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών υποδομών, και εξαιτίας της φύσης του Δήμου ως αμιγώς αστικού,
αναλύεται στο σχετικό Κεφάλαιο Π.3.3.
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Π.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.2508/97 (ΦΕΚ 124/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
αλλά και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α), σε συνδυασμό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υ.Α. 9572/1845/2000/ Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7‐4‐2000), στο παρόν
κεφάλαιο Π.3 της μελέτης, διατυπώνονται οι κατευθύνσεις και τα προγραμματικά μεγέθη
της πολεοδομικής αναβάθμισης των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων, καθώς και των προς
πολεοδόμηση περιοχών, με γενικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Ειδικότεροι στόχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η ορθολογική
κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης σε πολεοδομικό επίπεδο, ο καθορισμός
αποδεκτών ορίων ανάπτυξης, η βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής, η
βελτίωση της λειτουργικότητας και της μορφής του αστικού ιστού, η βελτίωση των
συνθηκών ζωής και κατοικίας και η εξασφάλιση όρων και υποδομών για την πρόληψη και
ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.
Στο Χάρτη Π.3 "Πολεοδομική Οργάνωση Δήμου" (κλ. 1:5.000), απεικονίζεται η
προτεινόμενη οργάνωση των χρήσεων γης εντός της έκτασης της πόλης της Λυκόβρυσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόσφατα θεσμοθετημένο ΠΔ 59/21.06.2018 «Κατηγορίες
και περιεχόμενο Χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018).
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Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Π.3.1.1 Βασικές κατευθύνσεις – αρχές
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα στον Ν.2508/97 όπως ισχύει, η
πολεοδομική οργάνωση της περιοχής στο πλαίσιο της μελέτης ΓΠΣ, περιλαμβάνει:
- Τον καθορισμό χρήσεων γης γενικών και ειδικών και θα αφορούν στο σύνολο της
πόλης.
- Τον έλεγχο της επάρκειας της έκτασης του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης, σύμφωνα
με τα εκτιμώμενα μεγέθη κατά το έτος – στόχο (2021).
- Την πρόβλεψη των απαιτούμενων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών με βάση τον
προβλεπόμενο πληθυσμό και τις προκύπτουσες ανάγκες.
Η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση του αστικού ιστού της Λυκόβρυσης, αποσκοπεί
στην πολεοδομική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του και ειδικότερα στοχεύει:
- Στην ορθολογική πολεοδομική λειτουργία
- Στην διερεύνηση του τρόπου πολεοδομικής οργάνωσης του κατοικημένου χώρου
μέσα από τις ήδη θεσμοθετημένες πολεοδομικές ενότητες, ώστε να διασφαλίζεται
η συμπληρωματικότητα της λειτουργίας των κέντρων των πολεοδομικών ενοτήτων
και η ισόρροπη διανομή των διοικητικών εξυπηρετήσεων και κεντρικών
λειτουργιών
- Στην οργάνωση περιοχών εκτός εγκεκριμένου σχεδίου με λειτουργικά προβλήματα,
προβλήματα ένταξης στον ιστό, χωρικής απομόνωσης αλλά και κυκλοφορίας και
στάθμευσης μέσα από την πολεοδόμησή τους.
- Στην αναβάθμιση των μονάδων κοινωνικής υποδομής για τις ανάγκες του
πληθυσμού του Δήμου.
- Στον προσδιορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την ανάδειξη και
λειτουργική αναβάθμιση της πόλης μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο αναπλάσεων.
- Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων και της ποιότητας
ζωής τους.

Π.3.1.2 Πολεοδομική οργάνωση σε επίπεδο Δ.Κ. ‐ Πολεοδομικές Ενότητες
Η πολεοδομική οργάνωση της Δ.Κ. Λυκόβρυσης επαναρυθμίζεται σύμφωνα με
πολεοδομικά κριτήρια και σύμφωνα με τον χαρακτήρα της πόλης.
Τα όρια των Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.) διαφοροποιούνται κατά τι σε σχέση με τα
οριζόμενα στο εν ισχύ ΓΠΣ (και των τροποποιήσεών του). Πιο συγκεκριμένα
διαφοροποιούνται τα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας 1 (Π.Ε.1) καθώς ενσωματώνει πλέον
την προτεινόμενη επέκταση με χρήση Πολεοδομικού Κέντρου σε τμήμα του "ΒΙΠΑ ‐ ΒΙΟΠΑ
προς εξυγίανση" και την προτεινόμενη επέκταση με χρήση Γενικής Κατοικίας σε τμήμα της
περιοχής ELCO – Βαγιωνής.
Παράλληλα, και για τις δύο Πολεοδομικές Ενότητες τροποποιείται η εσωτερική κατανομή
των χρήσεων γης ενισχύοντας τις κεντρικές λειτουργίες εκατέρωθεν της πρωτεύουσας
αρτηρίας Σοφοκλή Βενιζέλου και σε βάθος ενός με δύο οικοδομικών τετραγώνων, αλλά και
στα πρόσωπα δευτερευόντων οδικών αξόνων όσο και εσωτερικά ως θύλακες ελαφρά
ενισχυμένων χρήσεων στις ζώνες κατοικίας.
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Σημειώνεται ότι επιλέγεται η χρήση ανά οικοδομικό τετράγωνο που στοχεύει στη συνολική
ρύθμιση του ΟΤ κι όχι ο τμηματικός καθορισμός χρήσεων που οδηγεί στη δημιουργία
μετώπων παρά τους οδικούς άξονες.
Επισημαίνεται ότι ως γενική χρήση για την μεγαλύτερη έκταση του τ. Δήμου Λυκόβρυσης
επιλέγεται αυτή της Γενικής Κατοικίας σε αντιδιαστολή με την σήμερα θεσμοθετημένη της
Αμιγούς Κατοικίας, καθώς ο υφιστάμενος χαρακτήρας της πόλης έχει διαφοροποιηθεί και
απαιτεί δυνατότητα εγκατάστασης μιας ευρύτερης γκάμας χρήσεων στην περιοχή. Η
εξέλιξη της πόλης, η γειτνίαση με το ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και την Εθνική Οδό
Αθηνών – Λαμίας, αλλά και η εγγύτητα, άμεση σύνδεση και επικοινωνία με πρωτεύοντα
αστικά κέντρα (Κηφισιά, Μαρούσι), οδήγησαν στην ανάγκη συγκέντρωσης χρήσεων στην
περιοχή της Λυκόβρυσης που δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της αμιγούς
κατοικίας. Έτσι στην μεγαλύτερη έκταση του τ.Δήμου Λυκόβρυσης καθορίζονται δύο (2)
κατηγορίες Γενικής Κατοικίας, μία που περιλαμβάνει το πλήρες μενού των επιτρεπόμενων
χρήσεων βάσει του ΠΔ 59/21.06.2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων γης» (ΦΕΚ
114/Α/29‐06‐2018) και μία αρκετά απομειωμένη από χρήσεις για την περισσότερο τοπικού
χαρακτήρα περιοχή του Δήμου. Άλλωστε η θέση του τέως ΟΡΣΑ είναι ότι «δε θα πρέπει να
θεσμοθετούνται περιοχές αμιγούς κατοικίας, αλλά περιοχές γενικής κατοικίας με
απομείωση χρήσεων» (εισήγηση 3‐11‐2014).
Παράλληλα, επεκτείνεται κατά μήκος του άξονα της Σοφοκλή Βενιζέλου και η χρήση του
Πολεοδομικού Κέντρου για την κάλυψη των αναγκών των κεντρικών λειτουργιών, οι οποίες
έχουν εξαπλωθεί σημαντικά. Ωστόσο τίθενται και κάποιοι περιορισμοί στις χρήσεις
προκειμένου να μη μεταφερθούν στην περιοχή δραστηριότητες υπερτοπικού χαρακτήρα
ιδιαίτερα οχλούσες.
Στον παρακάτω χάρτη εμφανίζονται οι εγκατεστημένες χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης.
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ΧΑΡΤΗΣ 1 ‐ ΧΑΡΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
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Αναλυτικότερα:
Πολεοδομική Ενότητα (Π.Ε.) 1 : Η Π.Ε. 1 περικλείεται από τα δυτικά διοικητικά όρια του
Δήμου Λυκόβρυσης με τον Δήμο Μεταμόρφωσης και τις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου και
Γρηγορίου Λαμπράκη. Η Π.Ε. 1, προτείνεται να οργανωθεί με τις παρακάτω αναφερόμενες
χρήσεις όπως φαίνονται και στο χάρτη Π.3:


Πολεοδομικό Κέντρο:
 Στα Οικοδομικά Τετράγωνα 42, 10, 33, 33Α, 1, 64 65 και 46
 Σε τμήμα έκτασης περίπου 25στρ. εντός της περιοχής "ΒΙΠΑ ‐ ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση", το οποίο προτείνεται προς πολεοδόμηση.



Γενική Κατοικία 1 :
 Στα Ο.Τ. 151, 152, 153,154,155, 157,158, 160, 161, 162, 163, 164, 16, 16Α,
17, 18, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46Α, 48Α, 14, 53, 54, 56, 50, 52, 58, 58Α, Ε1,
Ε2, Γ3, Γ4, 68, 69, 72, 77, Α250Α



Γενική Κατοικία 2:
 Στα Ο.Τ. 12, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, Γ1, 150, 156, 19 που έχουν πρόσωπο
επί της Σοφοκλή Βενιζέλου
 Στα Ο.Τ. 70, 71, 76, 249, 250, Α250 που έχουν πρόσωπο επί της οδού
Καραολή‐Δημητρίου
 Στα Ο.Τ. 66, 67, 78Α, 73‐74‐75, 33Α, 250Α που έχουν πρόσωπο επί της οδού
Γρηγορίου Λαμπράκη
 Στην έκταση της ELCO – Βαγιωνής, που προτείνεται προς πολεοδόμηση.



Αστικό Πράσινο:
 Σε διάφορα Ο.Τ. διάσπαρτα στον ιστό της Π.Ε. 1 για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων, όπως φαίνεται στον χάρτη Π.3 (Ο.Τ. 159, 40, ΚΧ1,
ΚΧ3, 48, 48Α, Γ2, Γ5, Γ6, τμήμα του Ο.Τ. 74, τμήμα του Ο.Τ.1 και τμήμα του
Ο.Τ. 64)



Αθλητικές εγκαταστάσεις:
 Σε τμήμα του Ο.Τ. 33
 Στην ΠΕ 1 περιλαμβάνονται, επίσης, το Διαδημοτικό Γήπεδο Λυκόβρυσης –
Πεύκης και το Κλειστό Γυμναστήριο Λυκόβρυσης το οποίο έχει καθοριστεί
με Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 631/Δ/02‐08‐2001)



Υποδομές εκπαίδευσης:
 Σε διάφορα Ο.Τ. διάσπαρτα στον ιστό της Π.Ε. 1 για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων, όπως φαίνεται στον χάρτη Π.3. (Ο.Τ. 35, 78)

Πολεοδομική Ενότητα (Π.Ε.) 2: Η Πολεοδομική Ενότητα 2 ορίζεται από τα ανατολικά
διοικητικά όρια της Δ.Κ. Λυκόβρυσης με τους Δήμους Κηφισιάς, την Δ.Ε. Πεύκης και τον
Δήμο Ηρακλείου και τις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου και Γρηγορίου Λαμπράκη. Η Π.Ε.2
προτείνεται να οργανωθεί με τις παρακάτω αναφερόμενες χρήσεις όπως φαίνονται και στο
χάρτη Π.3:


Πολεοδομικό Κέντρο:
 Στα Ο.Τ. 2, 11, 83 που έχουν επί της οδού Γρ. Λαμπράκη.
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 Γενική Κατοικία 1 :
 Στα Ο.Τ. 23, 24, 25, 26, 27, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 94, 94Α, 95, 98, 99, 100,
101, 101Α, 102, 102Α, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 131Α, 132Α, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
 Σε τμήμα των ΟΤ 29, 30, 128


Γενική Κατοικία 2 :
 Στα Ο.Τ. 6, 20, 21, 22, 31, 32 που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφ. Σοφ.
Βενιζέλου.
 Στα Ο.Τ. 79, 80, 81, 82, 251 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Γρ. Λαμπράκη.
 Στα Ο.Τ. 93, 96, 110, 111, 115, 251Α που έχουν πρόσωπο επί της οδού
Αμαρουσίου (στο τεχνητό όριο με τον Δήμο Ηρακλείου).
 Στο Ο.Τ. 3, 4, 4Α, 5, 7, 8, 127, 129, 139



Αστικό Πράσινο:
 Σε διάφορα Ο.Τ. διάσπαρτα στον ιστό της Π.Ε. 2 για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων, όπως φαίνεται στον χάρτη Π.3 ( 2Α, ΚΧ 28, 90, 97,
τμήμα του Ο.Τ. 129, τμήμα του Ο.Τ. 127, τμήμα του Ο.Τ. 120, τμήμα του
Ο.Τ. 87 και Ο.Τ. 112 το είναι χαρακτηρισμένο ως ΚΦ ‐ Χώρος Εκκλησίας)



Αθλητικές εγκαταστάσεις:
 Στο Ο.Τ. 9
 Στο Ο.Τ. 129
 Στο Ο.Τ. 137
 Στο ΟΤ στο ανατολικό όριο της Δ.Κ. Λυκόβρυσης με την Πεύκη, πλησίον του
άλσους Κάσδαγλη



Υποδομές εκπαίδευσης:
 Σε διάφορα Ο.Τ. διάσπαρτα στον ιστό της Π.Ε. 1 για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των κατοίκων, όπως φαίνεται στον χάρτη Π.3 (Ο.Τ. 89, 128).
Σημειώνεται ότι Νηπιαγωγείο που στεγάζεται προσωρινά σε μισθωμένο
χώρο στο Ο.Τ. 101, προβλέπεται να μεταφερθεί σε νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε χώρο εντός του Ηλιακού Χωριού
στη Δημοτική Ενότητα Πεύκης.



Υποδομές πρόνοιας:
 Στο Ο.Τ. 11
 Στο Ο.Τ. 87
 Στο Ο.Τ. 129
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Πίνακας Π.3.1.2‐1: Προτεινόμενες Πολεοδομικές Ρυθμίσεις
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Π.Ε. 1

Έκταση (Ηα)

73,6

Νέες εκτάσεις βάσει προτεινόμενων
ρυθμίσεων (Ηα)
Τμήμα του ΒΙΠΑ‐
ΒΙΟΠΑ προς
2,5
εξυγίανση
Τμήμα του ΒΙΠΑ‐
ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση
1,9
(Περιοχή ELCO
Βαγιωνής)
Διόρθωση σφάλματος
σε 2 Ο.Τ. (Ε1, Ε2)
πλησίον της έκτασης
της ELCO Βαγιωνής

Π.Ε. 2

84,83

διόρθωση σφάλματος
σε 1 Ο.Τ. επί της
Λεωφόρου Κύμης
πλησίον του άλσους
Κάσδαγλη

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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ΡΥΘΜΙΣΗ
Ένταξη στο Σχέδιο με
χρήση
"Πολεοδομικό Κέντρο"
Ένταξη στο Σχέδιο με
χρήση
"Γενική Κατοικία 2"

0,14

Σημειακή τροποποίηση
σφάλματος του
ψηφιακού υποβάθρου
του Εγκεκριμένου
Σχεδίου Πόλης και
απόδοση χρήσης
Γενικής Κατοικίας 1

0,22

Σημειακή τροποποίηση
σφάλματος του
ψηφιακού υποβάθρου
του Εγκεκριμένου
Σχεδίου Πόλης και
απόδοση χρήσης εν
μέρει Αθλητισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Π.3.2.1 Προτεινόμενες χρήσεις γης
Οι προτεινόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με το πρόσφατα θεσμοθετημένο ΠΔ
59/21.06.2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018).,
καθορίζονται ως εξής:
Α. Στις περιοχές που ορίζεται η χρήση του Πολεοδομικού Κέντρου, επιτρέπονται μόνο οι
χρήσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 59/21.06.2018 (ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018) και ειδικότερα:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση (καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(7) Διοίκηση.
(8) Περίθαλψη. Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1),
ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3).
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
(12) Εστίαση μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
(16.1) Στάθμευση (κτίρια‐γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη
συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
ή οικόπεδο.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Επιτρέπονται μόνο όσες αφορούν στο
μετρό.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26‐4‐2017 ΦΕΚ Β’ 1412). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών‐ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Επιτρέπονται μόνο τα
πρακτορεία ΟΠΑΠ.
Β. Στις περιοχές που ορίζεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας 2 επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις
που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του ΠΔ 59/21.06.2018 (ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018).και
ειδικότερα:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει
να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.
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(8) Περίθαλψη. Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1),
ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3).
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά
καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές
τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι
1.500 τμ. (ν. 4315/2014).
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία
και Κέντρα έρευνας.
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
(16.1) Στάθμευση (κτίρια‐γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Επιτρέπονται μόνο επί των κύριων οδικών
αξόνων, δηλαδή επί των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Καραολή –
Δημητρίου και Αμαρουσίου.
Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση
νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων,
πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την
εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του
οικοπέδου.
(18) Πλυντήρια ‐ Λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα
μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων.
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων μπορεί να
επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση
ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου.
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Δεν
επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη
συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. Επιτρέπονται μόνο επί των κύριων
οδικών αξόνων, δηλαδή επί των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Καραολή
– Δημητρίου και Αμαρουσίου.
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014).
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ.
συνολικής επιφάνειας δόμησης. Επιτρέπονται μόνο επί των κύριων οδικών αξόνων, δηλαδή
επί των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Καραολή – Δημητρίου και
Αμαρουσίου.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο. Επιτρέπονται μόνο όσες αφορούν στο μετρό.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26‐4‐2017 ΦΕΚ Β’ 1412). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα
σημεία.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών‐ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Επιτρέπονται μόνο τα
καταστήματα ΟΠΑΠ.
(46) Αστική γεωργία ‐ λαχανόκηποι.
Γ. Στις περιοχές που ορίζεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας 1 επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις
που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του ΠΔ 59/21.06.2018 (ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018) και
ειδικότερα:
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(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση: Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και δευτεροβάθμια (3.3) για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 500τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά
καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) που
εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική
επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το
μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες.
(16.1) Στάθμευση (κτίρια‐γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια. Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον
πολεοδομικό σχεδιασμό.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26‐4‐2017 ΦΕΚ Β’ 1412). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα
σημεία.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών‐ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Επιτρέπονται μόνο τα
καταστήματα ΟΠΑΠ.
(46) Αστική γεωργία ‐ λαχανόκηποι.

Δ. Στις περιοχές που ορίζεται η χρήση του Αστικού Πρασίνου επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις
που αναφέρονται στο Άρθρο 7 «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό πράσινο» του ΠΔ 59/21.06.2018
(ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018).
Οι περιοχές της κατηγορίας αυτής αφορούν:
1. Κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την
παραμονή, αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας
κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, πράσινο,
και παιδικές χαρές. Στις πλατείες ‐ πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του
ν. 4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της
παρ. 2) και επιπλέον περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για
την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό κανονισμό.
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση
αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα
διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές πρασίνου και σε άλση η
κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για
την εξυπηρέτηση των χρηστών.
Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν
καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου χώρου.
2. Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι περιοχές αυτές είναι χώροι
εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται από τον πολεοδομικό
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σχεδιασμό και νοούνται ως χώροι δημιουργίας πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής, με
στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Στους ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, εκτός από δραστηριότητες ήπιας αναψυχής ‐
όπως παιδικές χαρές ‐επιτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες εφόσον προβλέπονται από
τον πολεοδομικό σχεδιασμό:
(5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους
υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26‐4‐2017 ΦΕΚ Β’ 1412). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
(24.1) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
(46) Αστική γεωργία.
Επισημαίνεται ότι το σύστημα ελεύθερων χώρων πρέπει να καλύπτει μία ποικιλία
δραστηριοτήτων, οι οποίες αναπτύσσονται σε χώρους που σχεδιάζονται σε διάφορες
αποστάσεις από τον τόπο κατοικίας και σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με τον προορισμό
τους.
Ε. Στις περιοχές που καθορίζονται χρήσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και
λοιπών κοινωφελών εξυπηρετήσεων, δηλαδή στο τμήμα του κτήματος του ΕΘΙΑΓΕ για το
οποίο έχει εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, ορίζεται η χρήση Κοινωφελείς Λειτουργίες
και επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 6 του ΠΔ 59/21.06.2018
(ΦΕΚ 114/Α/29‐06‐2018) και ειδικότερα
(2) Κοινωνική πρόνοια
(3) Εκπαίδευση
(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των παραπάνω επιτρεπόμενων χρήσεων προτείνεται η
ανάπτυξη θύλακα πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής, κατ'
εφαρμογή της σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (165/2014) και λαμβάνοντας
υπόψη το εγκεκριμένο Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο (υπ' αριθμ. 2078/Φτροπ./03 Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ΦΕΚ 609/Δ/18‐06‐2003), προβλέπονται Ερευνητικά
Ινστιτούτα οίνου ‐ αμπέλου και Μουσείο Οίνου‐ Αμπέλου.
Επίσης, στο ΟΤ 33 επιτρέπονται κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και συγκεκριμένα Αθλητικές
εγκαταστάσεις.

Ως γενική παρατήρηση, σημειώνεται ότι για τον καθορισμό των Χρήσεων Γης στο Δήμο
Λυκόβρυσης ελήφθησαν υπόψη, εκτός από τα ενδογενή χαρακτηριστικά και τις
καταγεγραμμένες ανάγκες του, οι θεσμοθετημένες, κατά ΓΠΣ, χρήσεις γης στις
συναρτώμενες περιοχές των όμορων Δήμων Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Κηφισιάς
και Αμαρουσίου. Στον Χάρτη που ακολουθεί απεικονίζεται ενδεικτική σύνθεση των εν λόγω
ΓΠΣ.
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Π.3.2.2 Προτεινόμενοι όροι δόμησης
Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των προτεινόμενων
Πολεοδομικών Ενοτήτων. Παρουσιάζεται η υφιστάμενη θεσμοθετημένη οικιστική έκταση,
οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή, ο μέσος συντελεστής δόμησης και
η καθαρή πυκνότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα.
Πολεοδομική
Ενότητα

Υφιστάμενη
Έκταση (Ηα)

Μέσος
Σ.Δ.

Πυκνότητα
(κατ./Ηα)

Π.Ε. 1

73,6

0,8

110

Π.Ε. 2

84,83

0,8

110

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στις νέες περιοχές ένταξης
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΒΑΣΕΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Π.Ε. 1

Τμήμα του ΒΙΠΑ‐
ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση

Π.Ε. 1

Τμήμα του ΒΙΠΑ‐
ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση
(Περιοχή ELCO
Βαγιωνής)

ΕΚΤΑΣΗ
(Ηα)

2,5

1,9

ΜΕΣΟΣ
ΣΔ

0,8

0,8
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ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

110

Ένταξη στο Σχέδιο
με χρήση
"Πολεοδομικό
Κέντρο"

άρθρο 4 του ΠΔ
59/21.06.2018
(ΦΕΚ 114/Α/29‐
06‐2018)

110

Ένταξη στο Σχέδιο
με χρήση
"Γενική Κατοικία 2"

άρθρο 3 του ΠΔ
59/21.06.2018
(ΦΕΚ 114/Α/29‐
06‐2018)
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Π.3.3

ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Π.3.3.1 Μεταφορικό δίκτυο ‐ Κυκλοφορία
Αναφορικά με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών ΗΑΒΙΤΑΤ,
του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου αλλά και της προγενέστερης μελέτης ΓΠΣ, οι
βασικές οδικές αρτηρίες του Δήμου παρουσιάζονται ακολούθως:
-

-

Ελεύθερη Λεωφόρος «Αττική Οδός», η οποία συνδέεται με το βασικό οδικό δίκτυο
του ενιαίου Δήμου Πεύκης ‐ Λυκόβρυσης, μέσω του ανισόπεδου κόμβου που
υπάρχει στη συμβολή της με τη Λ. Κύμης.
Λεωφόρος Ειρήνης, η οποία διασχίζει στην κατεύθυνση Ανατολής – Δύσης τη Πεύκη
και λειτουργεί ως δευτερεύουσα αρτηρία του Δήμου, με δύο λωρίδες ανά
κατεύθυνση, παρέχοντας οδική σύνδεση της Πεύκης με τους όμορους Δήμους του
Αμαρουσίου και του Ηρακλείου.
Οδός Βύρωνος, επίσης με κατεύθυνση Ανατολής – Δύσης, η οποία αποτελεί το
νότιο όριο του Δήμου και τον συνδέει με το Μαρούσι και το Ηράκλειο. Λειτουργεί
και αυτή ως δευτερεύουσα αρτηρία, με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.
Λεωφόρος Σ. Βενιζέλου, διασχίζει τη κατεύθυνση δύσης‐ανατολής και συνδέει τον
Δήμο με τους Δήμους Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς.
Λεωφόρος Λαμπράκη νοτιοδυτικά και τον συνδέει με τον Δήμο Ηρακλείου
Αγίας Βαρβάρας που συνδέει τη Λυκόβρυση με την Πεύκη
Εθνική Οδός Αθηνών‐Λαμίας που αποτελεί το ανατολικό άκρο του ενιαίου Δήμου
Πεύκης ‐ Λυκόβρυσης.

Εντός της περιοχής της Λυκόβρυσης τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα
εντοπίζονται κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών εξαιτίας της συγκέντρωσης, επί
αυτών, των κεντρικών λειτουργιών της πόλης αλλά και χρήσεων καθημερινής εξυπηρέτησης
των κατοίκων. Ένα επιπλέον ζήτημα αναφορικά με τις κυκλοφοριακή οργάνωση αφορά
στην διαμπερή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου
γεγονός που συνδέεται αφ' ενός με το αδιάνοικτο, σημειακά, οδικό δίκτυο αλλά και με την
ύπαρξη βιοτεχνιών, βιομηχανιών και συναφών εντατικών χρήσεων εσωτερικά και
περιμετρικά του ιστού.
Ως πολύ θετικό αξιολογείται το γεγονός ότι η Δ.Κ. Λυκόβρυσης διαθέτει σημαντικό αριθμό
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, διάσπαρτων σε όλη την έκταση της. Με βάση εκπονηθείσες
και εγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες, ιδιαίτερα τμήματα δρόμων, που διέρχονται
πλησίον σχολικών κτιρίων, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.
Αναφορικά με τη συγκοινωνία, ο Δήμος διαθέτει Δημοτική συγκοινωνία καλύπτοντας τις
μετακινήσεις εργαζόμενων και μαθητών, κυρίως προς και από τους σταθμούς του ΗΣΑΠ,
ενώ εξυπηρετείται και από πυκνό δίκτυο δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών του
ΟΑΣΑ. Πλησίον των ανατολικών ορίων του Δήμου, αλλά ωστόσο εντός του Δήμου
Αμαρουσίου, υπάρχουν τρεις σταθμοί του ΗΣΑΠ: «ΚΑΤ», «Νεραντζιώτισσα» και
«Μαρούσι» που εξυπηρετούνται μέσω της δημοτικής συγκοινωνίας. Επίσης, από το νότιο
τμήμα της Δήμου και κατά μήκος της Αττικής Οδού, διέρχεται η χάραξη του προαστιακού
σιδηροδρόμου με το σταθμό «Νερατζιώτισσα».
Η πρόσβαση των δημοτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι ικανοποιητική, ενώ η
θεωρητική δυσκολία πρόσβασης σε σταθμούς ΗΣΑΠ και Προαστιακού των δημοτών,
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επιλύεται με τα δρομολόγια των λεωφορείων της δημοτικής αλλά και της αστικής
συγκοινωνίας. Η προσβασιμότητα της περιοχής αναμένεται να βελτιωθεί κατακόρυφα
λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη νέα χάραξη της Γραμμής 4 του Μετρό και την
δημιουργία στάσης εντός των ορίων της Δ.Κ. Λυκόβρυσης
Αναφορικά με τη στάθμευση, πρόβλημα επάρκειας χώρων στάθμευσης εντοπίζεται κυρίως
στην περιοχή πλησίον των Λεωφ. Σ. Βενιζέλου και Γρ. Λαμπράκη, όπου η ύπαρξη εμπορικών
ή/και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση θέσεων
στάθμευσης σε σχέση με τις διαθέσιμες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν εντοπίζεται ιδιαίτερο
πρόβλημα χώρων στάθμευσης. Παρ’ όλα αυτά η έλλειψη χώρων στάθμευσης εκτός οδού, η
ανάπτυξη εμπορικών ή/και άλλων δραστηριοτήτων με αυξημένες ανάγκες στάθμευσης,
αλλά και η πυκνή δόμηση ορισμένων περιοχών, οι οποίες προορίζονται για κατοικία,
αναμένεται να δημιουργήσουν στο μέλλον προβλήματα στάθμευσης και σε άλλες περιοχές.
Η προτεινόμενη ιεράρχηση του συστήματος των οδικών αξόνων όπως αποτυπώνεται και
στο Χάρτη Π.3. έχει ως εξής:





Ως ταχεία Λεωφόρος ορίζεται η Λεωφόρος Κύμης και η Εθνική Οδός (Ε‐75) Αθηνών
Λαμίας.
Αναφορικά με την Λεωφ. Κύμης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει αναφορά στο
γεγονός ότι ο σχεδιασμός, το 2001 και οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που αυτός
επέφερε για συγκεκριμένα Ο.Τ. (βλ. Υ.Α. 1076116/8240/0010/17.09.2001, ΦΕΚ
802/Δ) έχει προκαλέσει, έκτοτε, μια σειρά από θεσμικές ασυμβατότητες στο
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Δ.Κ. Λυκόβρυσης καθώς οι εν λόγω
απαλλοτριώσεις ανακλήθηκαν με σχετική Απόφαση (Υ.Α. 106384/5332/Δ0010/
07.08.2006, ΦΕΚ 806/Δ) χωρίς ωστόσο τα αντίστοιχα Ο.Τ. στα οποία αφορούσε να
επανέλθουν ρυμοτομικά στο πρότερο καθεστώς. Η συγκεκριμένη θεσμική
ασυμβατότητα θα πρέπει άμεσα να επιλυθεί μέσα από την κίνηση των
απαραίτητων διαδικασιών από πλευράς Δήμου, αλλά κυρίως των αρμόδιων
Υπουργείων προκειμένου να αποκατασταθούν οι ιδιοκτησίες ως προς το βάρος που
σήμερα φέρουν. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης καθορίζεται Ζώνη Ρύθμισης
Λεωφ. Κύμης η οποία περιλαμβάνει τα σχετικά προς ρύθμιση Ο.Τ.
Ως πρωτεύουσες αρτηρίες χαρακτηρίζονται οι λεωφόροι: Αμαρουσίου, Καραολή
και Δημητρίου, Θησέως, Σοφοκλή Βενιζέλου, Γρηγορίου Λαμπράκη (από την
συμβολή της με την οδό Θησέως και μέχρι την οδό Αμαρουσίου)
Ως συλλεκτήριες οδοί προτείνονται να ιεραρχηθούν:
Α) ως πρωτεύουσα η υφιστάμενη οδός Λ. Κατσώνη που σηματοδοτεί και την είσοδο
στην πόλη και χρήζει αναβάθμισης και αναμόρφωσης ως προς τα τεχνικά και
λειτουργικά της χαρακτηριστικά
Β) ως δευτερεύουσα η προτεινόμενη περιμετρική οδός του ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση (συνδέοντας τμήματα των οδών Θεοδώρας, Κομνηνού, Αγ. Ειρήνης) με
στόχο την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων αλλά και τον διαχωρισμό
των κινήσεων μεταξύ ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ και περιοχής κατοικίας και προκειμένου να
αποτρέπεται η διαμπερής κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων δια μέσου των
περιοχών κατοικίας του Δήμου.
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στο δομικό σχέδιο οργάνωσης του ΒΙΠΑ‐
ΒΙΟΠΑ προβλέπεται ως κύριος οδικός άξονας η οδός Ερμού. Η οδός Ερμού αποτελεί
την ραχοκοκαλιά του τμήματος Α του ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ (νότια της Εθνικής Οδού Αθηνών
– Λαμίας).
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Π.3.3.2 Δίκτυο ύδρευσης
Σήμερα, ο ενιαίος Δήμος Λυκόβρυσης‐Πεύκης υδροδοτείται αποκλειστικά από δίκτυο
ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Επίσης, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός γεωτρήσεων,
δημοτικών και ιδιωτικών, με πόσιμο νερό, καλής ποιότητας, οι οποίες είναι υπό
εκμετάλλευση. Όπως σχεδόν όλοι οι Δήμοι της πρωτεύουσας, έτσι και η Λυκόβρυση ‐
Πεύκη υδρεύεται με νερό προερχόμενο από τους ταμιευτήρες του Μόρνου, της Υλίκης και
του Μαραθώνα, και από τον νέο ταμιευτήρα του Εύηνου.

Π.3.3.3 Δίκτυο αποχέτευσης
Για την αποχέτευση των λυμάτων του ενιαίου Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης,
χρησιμοποιείται επίσης το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο
συμπληρώνεται με δευτερεύοντες αγωγούς και συνδέεται με τις κατοικίες, που
αναπτύσσονται σταδιακά.
Το σύνολο των λυμάτων που παράγονται στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης και συλλέγονται
μέσω του δικτύου αποχέτευσης, μεταφέρονται μέσω των κεντρικών συλλεκτήριων προς
επεξεργασία στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και εν συνεχεία στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο
αγωγών όμβριων, επειδή κατά τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει η εκτέλεση έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας, σε περιοχές, που αντιμετώπιζαν πλημμυρικά φαινόμενα, με
την κατασκευή αγωγών διάθεσης όμβριων υδάτων, ύστερα από την εκπόνηση και έγκριση
των σχετικών μελετών από τη Νομαρχία.

Π.3.3.4 Διάθεση απορριμμάτων ‐ Ανακύκλωση ‐ Λοιπές περιβαλλοντικές υποδομές
Στην περιοχή του Δήμου Λυκόβρυσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, υπάρχουν 240
Κάδοι PVC και 180 κάδοι ανακύκλωσης και από τους οποίους γίνεται καθημερινή
αποκομιδή απορριμμάτων για τον ΧΥΤΑ Φυλής. Σημειώνεται ότι ο σταθμός συγκέντρωσης
των απορριμματοφόρων του Δήμου εξυπηρετείται σε μισθωμένο χώρο εκτός διοικητικών
ορίων.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, έχει
καταρτίσει και λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου (π.χ. κουτάκια
αναψυκτικών), γυαλιού (π.χ. μπουκάλια), πλαστικού (π.χ. συσκευασίες τροφίμων,
μπουκάλια νερού) και χαρτιού (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, χάρτινες συσκευασίες
προϊόντων.
Τέλος, σημειώνεται ότι εντός της περιοχής του κτήματος ΕΘΙΑΓΕ το οποίο εντάσσεται στην
Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων ‐ "Κοινωνικές Εξυπηρετήσεις", διερευνήθηκε και προτείνεται η
δυνατότητα χωροθέτησης, της αναγκαίας υποδομής διαχείρισης και αξιοποίησης πράσινων
υπολειμμάτων (κλαδέματα, γρασίδι κλπ) για την ικανοποίηση των αναγκών του ενιαίου
Δήμου Πεύκης ‐ Λυκοβρύσεως.
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Π.3.4

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι υποδομές ασφάλειας – προστασίας αφορούν στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών
και σεισμών και συναρτώνται με την οργάνωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, την
πυκνότητα και κατάσταση των υδροστομίων, τη διευθέτηση ρεμάτων και την ύπαρξη
δικτύου για όμβρια, καθώς και την ύπαρξη χώρων κατάλληλων για τη συγκέντρωση
πληθυσμού στις περιπτώσεις σεισμών ή πυρκαγιών.
Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου αντιμετωπίζεται η οργάνωση και η κατανομή του
δικτύου χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε έκτακτες ανάγκες, η πρόβλεψη δικτύου
κρουνών πυρόσβεσης και η προσπελασιμότητα οχημάτων πυροσβεστικής εντός της πόλης.
Με την παρούσα μελέτη, ωστόσο, προτείνονται διάσπαρτοι χώροι στο σύνολο του αστικού
ιστού για την συγκέντρωση πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τέτοιοι χώροι
είναι τα σχολεία, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι πολιτιστικοί χώροι κλπ. Η προσέγγιση των
χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών γίνεται με βάση τα
πρότυπα – προδιαγραφές καθώς δεν υπάρχει πρόσφατη εμπειρία μεγάλης σεισμικής
δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τα πρότυπα – προδιαγραφές οι κατάλληλοι χώροι για συγκέντρωση
πληθυσμού προσδιορίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά του ίδιου του χώρου και τα
χαρακτηριστικά της σχετικής θέσης του μέσα στην πόλη. Ως προς τα χαρακτηριστικά των
χώρων προβλέπονται τα εξής :
- Για τους υπαίθριους χώρους προβλέπεται επιφάνεια 1.000–2.000τ.μ. (πλατείες) για
τοπική εξυπηρέτηση και 10.000–20.000τ.μ. (πάρκα – γήπεδα)
- Για τους στεγασμένους χώρους απαιτείται διασφάλιση ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, συστημάτων επικοινωνιών και χώρων υγιεινής (σχολεία, αθλητικές
εγκαταστάσεις).
Ως προς τη σχετική τους θέση εντός της πόλης, οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι άμεσα
προσπελάσιμοι από το οδικό δίκτυο, να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εξυπηρέτηση όλων
των κατοικιών, να μην υπάρχει μεγάλη πυκνότητα δόμησης (ασφάλεια ελεύθερων χώρων
κοντά σε ζώνες με πυκνά κτίρια) και να διασφαλίζονται οι δυνατότητες παροχής
περίθαλψης στις πιθανές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Σε επίπεδο Δ.Κ., για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης (σεισμού πυρκαγιάς κλπ), προτείνονται από την παρούσα μελέτη οι παρακάτω
χώροι συγκέντρωσης/καταφυγής:
o οι χώροι αθλοπαιδιών
o οι αυλές των σχολείων (με την προϋπόθεση ότι έχει ελεγχθεί η στατικότητα των
κτιρίων),
o οι ελεύθεροι/κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες) εφόσον υπάρχει σε αυτούς η
δυνατότητα παροχής νερού και ρεύματος,
o λοιποί υπαίθριοι χώροι δημόσιων κτιρίων (π.χ. προαύλιοι χώροι δημοτικών
καταστημάτων κλπ).
Συγκεκριμένα, ως χώροι συγκέντρωσης ή/και καταυλισμού προτείνονται: το Διαδημοτικό
Γήπεδο Λυκόβρυσης ‐ Μεταμόρφωσης, το Δάσος Κάσδαγλη, το δάσος Αργύρη αλλά και τα
υφιστάμενα γήπεδα μπάσκετ, τέννις κλπ
Ως χώροι καταφυγής, αντίστοιχα, καθορίζονται το Μοναστήρι Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
καθώς και τα κτίρια του Ιδρύματος Μιχ. Τοσίτσα, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτό το σκοπό
ιδιαιτέρως έχει ελεγχθεί η στατικότητά τους.
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Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με
βάση την παραδοχή ότι ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται πέντε λεπτά για να διανύσει μια
απόσταση 250μ. Η απόσταση αυτή είναι και η μεγαλύτερη που μπορεί να διανύσει κανείς
την ώρα του σεισμού, προκειμένου να φτάσει σε κάποιο ελεύθερο χώρο με τις λιγότερες
δυνατές απώλειες και τον ασφαλέστερο τρόπο.
Ως εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την αποθήκευση υλικών, σκηνών, εφεδρικών
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υγιεινής κλπ, προτείνεται το
Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Λυκόβρυσης.
Στα θέματα ασφάλειας ‐ προστασίας δεν πρέπει να λησμονηθεί και το θέμα της
οριοθέτησης ‐ διευθέτησης των ρεμάτων που πλαισιώνουν τον αστικό ιστό καθώς και από
περιοχές που προτείνεται να πολεοδομηθούν, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του ν. 4258/14
(ΦΕΚ‐94/Α) περί «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ‐
ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Για τα υφιστάμενα ρέματα
προτείνεται η εκπόνηση υδρολογικής – υδραυλικής μελέτης που θα αφορά στα εκτελεστέα
τεχνικά έργα ασφαλούς παροχέτευσης ομβρίων και οριοθετήσεις των ρεμάτων στα
τμήματα που δεν θα επικαλυφθούν.
Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων και τις οριοθετήσεις των ρεμάτων, θα
ισχύσουν για την δόμηση, πέραν του παραπάνω πλαισίου, οι προβλέπεις του άρθρου 6 του
Κτιριοδομικού Κανονισμού (Απόφαση 3046/304/30.1.89 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ‐ ΦΕΚ 59Δ) και
συγκεκριμένα:
1. «…Στα ρέματα, των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 6 του Νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58Α) ή του άρθρου 5 του Ν.3010/2002:
α. Απαγορεύεται απολύτως η δόμηση μέσα στην έκταση που περικλείεται από τις
οριογραμμές του ρέματος.
β. Επιτρέπεται η δόμηση έξω από την έκταση της προηγουμένης περίπτωσης σύμφωνα
με τους όρους δόμησης της περιοχής, μόνο εφόσον έχουν κατασκευαστεί τα έργα
διευθέτησης του ρέματος.
γ. Αν δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος, η δόμηση
επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 10μ. από την οριογραμμή.
2. Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμα καθοριστεί σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις, η δόμηση επιτρέπεται:
α. Σε απόσταση 20μ. από την οριογραμμή του ρέματος που ορίζεται προσωρινά από
την πολεοδομική υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής, χωρίς
άλλους πρόσθετους περιορισμούς.
β. Σε απόσταση μικρότερη των 20μ. μόνον εφόσον προηγουμένως έχουν εκτελεστεί τα
τεχνικά έργα που τυχόν απαιτούνται κάθε φορά για την ελεύθερη ροή των νερών
και την ασφάλεια του κτιρίου και των λοιπών δομικών έργων, που πρόκειται να
ανεγερθούν. Τα έργα αυτά πρέπει να έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον σε όλο το
πρόσωπο που έχει προς το ρέμα το υπόψη οικόπεδο και καθορίζονται από την
αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να
παρεμποδίζουν τη μελλοντική εκτέλεση των έργων διευθέτησης του ρέματος του
τυχόν προβλέπονται σε σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.
γ. Οικοδομική άδεια χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από
έγκριση των τεχνικών έργων από την αρμόδια υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι
θα εκτελεστούν πριν η παράλληλα με την ανέγερση του φέροντα οργανισμού του
κτιρίου ή της εγκατάστασης που προβλέπεται στην άδεια αυτή.
3. Στα ρέματα που διαπιστώνεται ότι έχουν καταργηθεί αλλά απεικονίζονται στα
εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, η δόμηση επιτρέπεται ύστερα από σχετική βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας. Αν το ρέμα έχει αντικατασταθεί με άλλο αποδέκτη (αγωγό
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αποχέτευσης ή απορροής νερών), η δόμηση επιτρέπεται μόνον εφ' όσον διαπιστωθεί
κατά τον έλεγχο της μελέτης από την πολεοδομική υπηρεσία ότι δεν παραβλάπτονται οι
κοινόχρηστοι αγωγοί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας για τα ρέματα
υπηρεσίας.
4. Για προσθήκες κατ' επέκταση και ύψος κτίρια που η ανέγερση τους είχε εγκριθεί από
την αρμόδια για τα ρέματα υπηρεσία σε αποστάσεις από τις οριογραμμές του ρέματος
τουλάχιστο ίσες με αυτές των κτισμάτων που υπάρχουν, η οικοδομική άδεια μπορεί να
χορηγείται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι έχει λάβει γνώση της
προσθήκης που ζητείται χωρίς να απαιτείται οπωσδήποτε νέα έγκριση.
5. Όλες οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για κάθε περίπτωση ρέματος, ανεξάρτητα
αν αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου ή οικισμού ή εκτός σχεδίου και οικισμού…».
Σε γενικές γραμμές, οι παράμετροι και οι κανόνες που πρέπει να χαρακτηρίζουν και να
«καθοδηγούν» κάθε ενέργεια παρέμβασης στα φυσικά οικοσυστήματα των ρεμάτων και
παραρεμάτιων περιοχών, είναι:
- Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των υδατορεμάτων
- Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους
- Η οριοθέτηση των υδατορέμάτων και ο καθορισμός ζωνών προστασίας
- Η Χάραξη οδών κυκλοφορίας
- Το ολοκληρωμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας
- Η χρήση φυσικών υλικών διευθέτησης
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Π.3.5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ‐ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τα προγραμματικά μεγέθη, αναφορικά με τις ανάγκες γης για την κάλυψη και εξυπηρέτηση
των διαφόρων κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών εκτιμώνται βάσει της Απόφασης
10788 «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που
εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των πολεοδομικών μελετών,
ΦΕΚ 285/Δ/05‐03‐2004».
Επισημαίνεται ότι για την εκτίμηση των αναγκών που προκύπτουν σε επίπεδο κοινωφελών
υποδομών, η ομάδα μελέτης, έλαβε υπόψη της δύο βασικές παραμέτρους ως παραδοχές:
i.
Το γεγονός ότι η Λυκόβρυση δεν αναπτύσσεται αυτοτελώς αλλά ως ενιαία
διοικητική μονάδα με την Πεύκη συνιστώντας τον ενιαίο Δήμο Λυκόβρυσης ‐
Πεύκης και άρα οι αντίστοιχες ανάγκες σε γη για κοινωφελείς/κοινόχρηστες
λειτουργίες ανάγονται σε επίπεδο Δήμου καθώς η Δ.Κ. Λυκόβρυσης και η Δ.Ε.
Πεύκης αλληλοεξαρτώνται και αλληλοκαλύπτονται σε σχέση με αυτές τις υποδομές.
ii.
Ως πληθυσμιακή μονάδα για το έτος ‐ στόχο (2021) λαμβάνεται ο προγραμματικός
πληθυσμός όπως αυτός εκτιμήθηκε στο Κεφάλαιο Π.1.1.2. της παρούσας μελέτης
και αφορά στο σύνολο της Δ.Κ. Λυκόβρυσης και όχι η αναγωγή του πληθυσμού
ανά Πολεοδομική Ενότητα (Π.Ε.).

Π.3.5.1 Εκπαίδευση
Αναφορικά με τις υποδομές εκπαίδευσης, ήτοι νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια –
λύκεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ανάγκες που προσδιορίστηκαν και αφορούν στον
πληθυσμό το έτος‐στόχο 2021.
Πίνακας Π.3.5.1‐1: Νηπιαγωγεία ‐ Υπολογισμός Αναγκών

Δ.Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Πληθυσμός Στόχος
2021
Πληθυσμιακή
ομάδα 4‐5
Σύνολο
% συμμετοχή
Πληθυσμού
ηλικίας
2021
2%
(1)
(2)
(άτομα)
(άτομα)
12.779
255,58

Προγραμματικό
Μέγεθος
Γηπεδική
επιφάνεια
Επιφ. ανά
χρήστη (τ.μ.)
18
(3)
(ha)
0,46

Υφιστάμενη
υποδομή

Μονάδες

(4)
4

Ισοζύγιο
αναγκών

Επιφάνεια
γηπέδου

Γηπεδική
Επιφάνεια

(5)
(ha)
0,47

6 =( 5‐3 )
(ha)
‐0,01

Πίνακας Π.3.5.1‐2: Δημοτικά Σχολεία ‐ Υπολογισμός Αναγκών
Πληθυσμός Στόχος
2021
Πληθυσμιακή
ομάδα 6‐11
Σύνολο
Πληθυσμού
2021

Δ.Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

% συμμετοχή
ηλικίας

Προγραμματικό
Μέγεθος
Γηπεδική
επιφάνεια
Επιφ. ανά
χρήστη (τ.μ.)

10%

9

(1)

(2)

(3)

(άτομα)

(άτομα)

(ha)

12.779

1.277,90

1,15
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Υφιστάμενη
υποδομή

Μονάδες

(4)
2

Ισοζύγιο
αναγκών

Επιφάνεια
γηπέδου

Γηπεδική
Επιφάνεια

(5)

6 =( 5‐3 )

(ha)

(ha)

0,63

‐0,52
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Πίνακας Π.3.5.1‐3: Γυμνάσια ‐ Λύκεια ‐ Υπολογισμός Αναγκών
Πληθυσμός Στόχος
2021
Πληθυσμιακή
ομάδα 12‐18
Σύνολο
Πληθυσμού
% συμμετοχή
2021
ηλικίας
9%
(1)
(2)
(άτομα)
(άτομα)
Δ.Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

12.779

Προγραμματικό
Μέγεθος
Γηπεδική
επιφάνεια
Επιφ. ανά
χρήστη (τ.μ.)
9
(3)
(ha)

Μονάδες

Επιφάνεια
γηπέδου

Γηπεδική
Επιφάνεια

(4)

(5)
(ha)

6 =( 5‐3 )
(ha)

1,04

1 Γυμνάσιο/
1 Λύκειο

0,93

‐0,11

1.150,11

Υφιστάμενη
υποδομή

Ισοζύγιο
αναγκών

Παρατηρώντας τις ανάγκες της Δ.Κ. σε υποδομές εκπαίδευσης, όπως καταγράφονται στους
παραπάνω πίνακες, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
 Όσον αφορά στα νηπιαγωγεία, καταγράφεται οριακό έλλειμμα σε σχέση με τον
αναμενόμενο πληθυσμό της τάξης των 0,01Ha.
 Αντίστοιχα, έλλειμμα, παρουσιάζουν και οι ανάγκες σε Δημοτικά Σχολεία , της τάξης
των 0,52Ha. Το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στο Δημοτικό σήμερα ανέρχονται
σε 952, ενώ με βάση το μέγεθος εξάντλησης που εξάγουν τα σταθερότυπα για το
2021, τα δημοτικά σχολεία προκύπτει ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν ένα μέγεθος
της τάξης των 1.277 μαθητών.
 Οι ανάγκες του Δήμου σε Γυμνάσια – Λύκεια εμφανίζουν, επίσης, οριακό έλλειμμα
της τάξης των 0,11Ha. Το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο και
Λύκειο σήμερα ανέρχονται σε 857, ενώ με βάση το μέγεθος εξάντλησης που
εξάγουν τα σταθερότυπα για το 2021, προκύπτει ότι το Γυμνάσιο – Λύκειο θα
πρέπει να εξυπηρετεί ένα μέγεθος της τάξης των 1.150 μαθητών.
Σημειώνεται ότι στους παραπάνω χώρους (και άρα και στα προκύπτοντα ισοζύγια) θα
πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δεσμευμένοι αλλά μη υλοποιημένοι χώροι για σχολικές
υποδομές όπως αυτοί καθορίζονται από το Εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης και τις τροποποιήσεις
αυτού και συγκεκριμένα το από 23.04.2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/10.05.2010), βάσει του
οποίου έχουν δεσμευτεί τμήματα των Ο.Τ. 29, 30, 31 για την ανέγερση σχολικών κτιρίων.
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά τα οριακά ελλείμματα στο ισοζύγιο που
προέκυψαν στις υποδομές εκπαίδευσης δεν αξιολογούνται ως αντίστοιχες ανάγκες
επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών καθώς η Λυκόβρυση λειτουργεί ως ενιαία
διοικητική ενότητα με την γειτονική Πεύκη και ως εκ τούτου αλληλοκαλύπτονται σε
επίπεδο κοινωφελών υποδομών.
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Π.3.5.2 Πρόνοια
Στην πρόνοια συγκεντρώνονται οι απογραφείσες χρήσεις παιδικών – βρεφονηπιακών
σταθμών καθώς και τα υφιστάμενα ΚΑΠΗ που λειτουργούν εντός της Δ.Κ. Λυκόβρυσης.
Πίνακας Π.3.5.2‐1: Υποδομές Πρόνοιας ‐ Υπολογισμός Αναγκών
Πληθυσμός Στόχος
2021
Σύνολο
Πληθυσμού
2021

2,5%
(2)
(άτομα)

(1)
(άτομα)
Δ.Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

% συμμετοχή
ηλικίας

12.779

Προγραμματικό
Μέγεθος
Γηπεδική
επιφάνεια
Επιφ. ανά
χρήστη (τ.μ.)
8
(3)
(ha)

Μονάδες

Επιφάνεια
γηπέδου

Γηπεδική
Επιφάνεια

(4)

(5)
(ha)

6 =( 5‐3 )
(ha)

0,20

1
βρεφ/κός
σταθμός
2 ΚΑΠΗ

0,20

‐0,05

0,26

Υφιστάμενη
υποδομή

Ισοζύγιο
αναγκών

Π.3.5.3 Αθλητισμός
Για τον προσδιορισμό της επάρκειας και των αναγκών της Δ.Κ. σε αθλητικούς χώρους,
εξετάστηκαν οι υλοποιημένοι αθλητικοί χώροι βάσει των στοιχείων της απογραφής με
πληθυσμό αναφοράς του έτους – στόχου 2021 αλλά και οι θεσμοθετημένοι με βάση το
Εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης.
Πίνακας Π.3.5.3‐1: Αθλητισμός ‐ Υπολογισμός Αναγκών
Πληθυσμός Στόχος
2021
(1)
Δ.Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Προγραμματικό
Μέγεθος
5,50τ.μ. / άτομο
(2)

(άτομα)

(ha)

12.779

7,03

Υφιστάμενη υποδομή
Μονάδες
(3)
6

Επιφάνεια
γηπέδου
(4)

Ισοζύγιο
5 = (4‐3)

(ha)

(ha)

3,28

‐3,75

Στην περιοχή καταγράφεται ένας μεγάλος υπερτοπικός πόλος αθλητισμού, το Διαδημοτικό
Γήπεδο Λυκόβρυσης, αλλά και διάσπαρτα γήπεδα (μπάσκετ, τένις κλπ) εντός του ιστού.
Συνολικά, για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού το έτος – στόχο (2021), παρατηρείται
σημαντικό έλλειμμα αναφορικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της τάξης των 3,75Ha.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι το εν λόγω έλλειμμα δύναται να είναι μικρότερο καθώς στις
υφιστάμενες υποδομές συμπεριλαμβάνονται και αυτές των μονάδων εκπαίδευσης
(προαύλιοι χώροι υποδομών εκπαίδευσης) οι οποίες δεν έχουν προσμετρηθεί στους
παραπάνω υπολογισμούς.
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Π.3.5.4 Κοινόχρηστοι Χώροι – Αστικό πράσινο
Για τον προσδιορισμό της επάρκειας και των αναγκών της Δ.Κ. σε κοινόχρηστους χώρους,
εξετάστηκαν οι υλοποιημένοι κοινόχρηστοι χώροι βάσει των στοιχείων της απογραφής με
πληθυσμό αναφοράς του έτους – στόχου 2021 αλλά και οι θεσμοθετημένοι με βάση το
Εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης.
Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό των υλοποιημένων κοινόχρηστων χώρων, συνεκτιμήθηκε
το σύνολο των πλατειών, νησίδων πρασίνου, παιδικών χαρών και ελεύθερων χώρων
πρασίνου.
Πίνακας Π.3.5.4‐1: Αστικό Πράσινο ‐ Υπολογισμός Αναγκών

Δ.Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Πληθυσμός Στόχος
2021
(άτομα)
12.779

Ελεύθεροι Χώροι
Πρασίνου
(8τ.μ./κατ.)
10,22

Υφιστάμενη
υποδομή
(ha)
4,75*

Ισοζύγιο
(ha)
‐5,47

* Η υφιστάμενη υποδομή πρασίνου στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη αν ληφθούν υπόψη οι δύο σημαντικοί χώροι
πρασίνου εντός των διοικητικών ορίων της Λυκόβρυσης, το Δάσος Κάσδαγλη και το αλσύλλιο Αργύρη, συνολικής έκτασης 8,85Ha

Δ.Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

12.779

10,22

13,60

3,38

Στο σύνολο του οικιστικού χώρου της Λυκόβρυσης, οι υφιστάμενοι κοινόχρηστοι χώροι
έχουν συνολική επιφάνεια 4,75Ha. Σε κάθε κάτοικο θα πρέπει να αντιστοιχούν 8τ.μ.
κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το σταθερότυπο. Έτσι συγκρίνοντας το αποτέλεσμα αυτό
με τους υφιστάμενους ελεύθερους χώρους προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο, ήτοι έλλειμμα της
τάξης των 5,47Ha. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή όπως διατυπώθηκε στον
παραπάνω Πίνακα, δηλαδή της ύπαρξης των δύο σημαντικών χώρων πρασίνου εντός των
διοικητικών ορίων της Λυκόβρυσης, του Δάσους Κάσδαγλη και του αλσύλλιου Αργύρη,
συνολικής έκτασης 8,85Ha, το συγκεκριμένο έλλειμμα υπερκαλύπτεται, η υφιστάμενη
υποδομή ανέρχεται σε 13,60Ha και άρα προκύπτει πλεόνασμα της τάξης των 3,38Ha. Τέλος
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υφιστάμενοι κοινόχρηστοι χώροι προσαυξάνονται αν
ληφθούν υπόψη οι εκτάσεις των παραρεμάτιων περιοχών οι οποίες με τα κατάλληλα έργα
διαμορφώσεων αναδεικνύονται σε σημαντικούς ανοιχτούς ελεύθερους χώρους πρασίνου
εντός της πόλης.
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Π.4. ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γενικές Διατάξεις
1. Επιτρέπεται η χωροθέτηση κάθε είδους κοινωφελούς έργου υποδομής και των
απαιτούμενων για τη 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 ΠΕΠ καθώς και οι
όροι και περιορισμοί δόμησής τους, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
26 του Ν. 1337/83, (ΦΕΚ 33Α/83) όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Επιτρέπεται, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης των από την κείμενη νομοθεσία
προβλεπομένων σχετικών μελετών, η βελτίωση, διαπλάτυνση και διάστρωση
νομίμως υφισταμένων οδών.
3. Η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων τεχνικής υποδομής των οργανισμών
κοινής ωφέλειας (ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης,
αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλήτων κλπ),
επιτρέπονται σε όλες τις ζώνες.
4. Εντός των ΠΕΠ δεν επιτρέπονται η αμμοληψία από ρέματα. η ρίψη μπαζών,
σκουπιδιών κλπ σε ρέματα (ρύπανση), η μετατροπή των ρεμάτων σε οδούς
κυκλοφορίας τροχοφόρων.
5. Για τις αποστάσεις από ρέματα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4258/14.
6. Ο μέσος ΣΔ και οι χρήσεις γης εντός των πολεοδομικών ενοτήτων, όπως ορίζονται
στο παρόν, θα ισχύουν υποχρεωτικά με την έναρξη ισχύος του ΓΠΣ.
7. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα ορισθούν επακριβώς από την πολεοδομική μελέτη, με
την κατεύθυνση να είναι διάσπαρτοι στον αστικό ιστό και να χωροθετούνται όμορα
με ρέματα, δάση ή δασώδεις περιοχές προκειμένου να ευνοείται η δημιουργία
δικτύων πεζοδρόμων περιπάτου και υπαίθριας αναψυχής. Παράλληλα να πρέπει να
γίνεται προσπάθεια συνδυασμού τους με τα κέντρα γειτονιάς και τις
προβλεπόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα, οι κοινωφελείς λειτουργίες
θα χωροθετηθούν επακριβώς με την πολεοδομική μελέτη.
8. Εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος ΓΠΣ:
α) έχει 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 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
ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας
εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς
παρεκκλίσεις ή
στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (ΣΑ, Γενική
Γραμματεία Πολιτισμού, Υπουργείο Βιομηχανίας κλπ) αίτηση με πλήρη
αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη
χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή
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9.

10.

11.

12.
13.

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 έγκρισή της ή
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 ΓΠΣ.
Ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.
998/1979, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών
(σύμφωνα με τον ν.2664/1998).
Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών
προστασίας της φύσης (άρθρο 18 του ν. 1650/1986), ρυθμίζεται από τις κείμενες
διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Εξαιρούνται των ρυθμίσεων του παρόντος έργα εθνικής σημασίας, καθώς επίσης
έργα και επεμβάσεις λόγω έκτακτων αναγκών (σεισμών, κατολισθήσεων,
πλημμυρών, θεομηνιών κλπ).
Παράλληλα με τις ρυθμίσεις του ΓΠΣ ισχύουν και τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού
σχεδιασμού για την βιομηχανία, τις ΑΠΕ κλπ.
Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των νομίμως υφιστάμενων
εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Εταιρειών Δημοσίου
και ιδιωτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μεταβατικές Διατάξεις
Στις προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές και μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής
μελέτης ισχύουν οι κάτωθι μεταβατικές διατάξεις:
 Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι αυτές του παρόντος ΓΠΣ.
 Οι οχλούσες χρήσεις που δεν προβλέπονται στις επί μέρους ζώνες χρήσεων γης
όπως καθορίζονται από την παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα αφορούν σε
βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μαρμαράδικα, μάντρες οικοδομικών υλικών, συνεργεία
αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών, βιομηχανικές – Βιοτεχνικές αποθήκες, αποθήκες
χονδρεμπορίου, προτείνεται να απομακρυνθούν σε χρονικό ορίζοντα 12αετίας από
την έγκριση του παρόντος.
 Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις, κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και αυτές που
υπάγονται στις διατάξεις των Ν.3775/2009, Ν.3843/2010, Ν.4014/2011,
Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017, που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος μπορούν να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του
οποίου έχουν ανεγερθεί. Για τα κτίρια αυτά επιτρέπεται η ανανέωση άδειας
λειτουργίας τους και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων τους μετά από σχετική
έγκριση περιβαλλοντικών όρων (εφ' όσον απαιτείται).
 Σχετικά με τις χρήσεις που αντίκειται στις θεσμοθετημένες χρήσεις σύμφωνα με το
παρόν Γ.Π.Σ. (π.χ. επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περιοχές αμιγούς κατοικίας)
προτείνεται να δοθεί χρόνος 10 ετών για την απομάκρυνση των νομίμως
υφιστάμενων. Για τις λοιπές λειτουργίες είναι σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις.
 Επιπλέον των διατάξεων του παρόντος ισχύουν και διατάξεις ειδικού νομικού
καθεστώτος και προορισμού (νεκροταφεία κλπ).
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Π.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ
Π.5.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ
Σύμφωνα με το Ν.2508 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας»
(ΦΕΚ 1244/13‐06‐97) και ειδικότερα το άρθρο 6, «Όργανα Εφαρμογής των Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής
Πόλης» προβλέπεται:
«Α) Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
μπορεί να συνιστάται, με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ως σκοπό την
παρακολούθηση της εφαρμογής των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των ΖΟΕ του νομού. Με την
απόφαση αυτή ορίζεται η έδρα του νομικού προσώπου και η επωνυμία του, η οποία
περιέχει τον όρο «Οργανισμός Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού……….»
ακολουθούμενο από το όνομα του νομού.
Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση και δεύτερου νομικού προσώπου στην ίδια
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το νομαρχιακό συμβούλιο για την
εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Η ανάγκη σύστασης δεύτερου νομικού προσώπου
κρίνεται με βάση κυρίως τον αριθμό ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και τις τυχόν υφιστάμενες ειδικές
συνθήκες και ιδιαίτερες δυσχέρειες για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη σύσταση κάθε
νομικού προσώπου καθορίζονται και τα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ που ανήκουν στην
αρμοδιότητά του, στη δε επωνυμία του αντί του ονόματος του νομού εμπεριέχεται
ονομασία προσδιοριστική της γεωγραφικής περιοχής που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του
νομικού προσώπου. Με απόφαση του ίδιου οργάνου μπορεί να μεταβάλλεται η κατά το
προηγούμενο εδάφιο κατανομή της αρμοδιότητας.
Β) Τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους
διοικούνται από πενταμελή εκτελεστική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Ως μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, τακτικά και
αναπληρωματικά, ορίζονται μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου, δημοτικοί και κοινοτικοί
σύμβουλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των λοιπών
δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιώτες με ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα συναφή προς
τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου.
Σε κάθε περίπτωση, στην εκτελεστική επιτροπή ορίζεται ως τακτικό μέλος ένα τουλάχιστον
μέλος του νομαρχιακού συμβουλίου. Σε κάθε επίσης περίπτωση, δύο τουλάχιστον μέλη της
εκτελεστικής επιτροπής πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα συναφή προς
τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου.
Γ) Με την απόφαση συγκρότησης της εκτελεστικής επιτροπής ορίζεται μεταξύ των μελών
της ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Όταν ο πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τρία
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τα οποία αναπληρώνουν, κατά τη σειρά ορισμού τους,
τα τακτικά μέλη όταν αυτά ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της εκτελεστικής
επιτροπής ορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση μέλους κατά
τη διάρκεια της θητείας του είναι δυνατή και γίνεται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού
συμβουλίου. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, να καλεί
στις συνεδριάσεις εκπροσώπους υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα,
καθώς και εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των επιστημονικών και κοινωνικών
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φορέων. Οι εκπρόσωποι αυτοί παρίστανται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης με
συμβουλευτική ψήφο.
Δ) Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ καταρτίζει ετήσια και
μεσοπρόθεσμα προγράμματα. Με τα προγράμματα αυτά καθορίζονται τα έργα, οι εργασίες
και κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται κατά περίπτωση για την εφαρμογή του ΓΠΣ, του
ΣΧΟΟΑΠ και της ΖΟΕ, καθώς και οι επιβαλλόμενες προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των
προγραμμάτων αυτών.
Ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εισηγείται τα προγράμματα αυτά στον οικείο Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα αποστέλλει στις ενδιαφερόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων
υπηρεσιών για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και συνεργάζεται για το σκοπό
αυτόν με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνει ενέργειες αντίθετες ή
μη εναρμονιζόμενες προς τις ρυθμίσεις και κατευθύνσεις ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ. καθώς και
καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων εφαρμογής των σχεδίων αυτών και
απευθύνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους υπεύθυνους ιδιώτες σχετικές συστάσεις
και συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακολουθεί ειδικότερα τις ενέργειες των οικείων
πολεοδομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με την
εφαρμογή των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και των αντίστοιχων Ζ.Ο.Ε.
Ε) Ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ασκεί, αντί των συμβουλίων περιοχής, τις κατά το άρθρο 48
παρ. 4 του Ν. 2218/1994 αρμοδιότητες των τελευταίων που αφορούν την υλοποίηση του
πολεοδομικού σχεδιασμού.
ΣΤ) Η εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ έχει την υποχρέωση να
υποβάλλει το Φεβρουάριο κάθε έτους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, έκθεση, στην οποία περιέχεται γενική
εκτίμηση της πορείας εφαρμογής των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Ζ.Ο.Ε. κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος, αναφέρονται οι περιπτώσεις παραβίασής τους και καθυστέρησης της
εφαρμογής τους και οι σχετικές ενέργειες του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και μέτρα για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται και στην
αντίστοιχη νομαρχιακή επιτροπή χωροταξίας και περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας
καθώς και στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του
Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέα Βιομηχανίας).»
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του Ν. 2508/97 προβλέπεται:
«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και
Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και
ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, την
οργάνωση και λειτουργία του, το προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάστασή του, την
οικονομική διοίκηση και διαχείριση, τα έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες, τις κάθε είδους
αποδοχές των οργάνων διοίκησης και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διοίκηση του Οργανισμού
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Με το διάταγμα αυτό επιτρέπεται να ορίζεται ότι ορισμένα θέματα που
αφορούν την οργάνωση και τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία του
Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, τον αριθμό των
οργανικών θέσεων, των απαιτούμενων προσόντων, ρυθμίζονται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για τη σύστασή του.»
Ως προς τους πόρους του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 6 του Ν. 2508/97 προβλέπεται:
«Α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αποδίδεται στον
Οργανισμό ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με απόφαση του Υπουργού, όπως ειδικότερα ορίζεται σε αυτή.
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Β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων
που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 2% των πόρων που διαθέτει ο προϋπολογισμός
αυτός για έργα στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου.
Γ) Ποσοστό 10% έως 20% από τα έσοδα του οικείου ΟΤΑ και που προέρχονται από το μέρος
του τέλους ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62Α). Για τον
καθορισμό του ως άνω ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη ποσά που περιέρχονται στο
Δήμο από το αναδιανεμόμενο κατά την παρ. 19 του ίδιου άρθρου 24 ποσό του τέλους. Η
έναρξη, το ύψος και ο τρόπος της απόδοσης του ποσοστού αυτού και κάθε σχετική
λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δ) Πρόστιμα και τέλη που επιβάλλονται από τον Οργανισμό ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στους
ρυπαίνοντες το περιβάλλον.
(…)
ΣΤ) Μέρος από ειδικές φορολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος και
αντιρρυπαντική πολιτική, όπως το μέρος αυτό καθορίζεται για κάθε Οργανισμό, με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι φόροι ή τέλη και το
μέρος τους που αποδίδεται στους Οργανισμούς, ο χρόνος και τρόπος της απόδοσης και
κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Ζ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.»

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των πόρων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1515/1985
προβλέπεται:
«Α) Οι πόροι του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και
για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή άλλων
δραστηριοτήτων δημόσιων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων με
αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και την προστασία του περιβάλλοντος
του Δήμου.
Β) Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του Οργανισμού ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
Ο οικονομικός κανονισμός καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιων Έργων και
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Κατά την έγκριση αυτή, μπορούν να γίνουν
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ύστερα από γνώμη της επιτροπής.
Γ) Ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στα δικαστήρια ή διοικητικές αρχές έχει τα δικονομικά
προνόμια του Δημοσίου, ιδίως ως προς τις προθεσμίες, τα μέσα απόδειξης, τον τρόπο
παράστασης και τα μέσα εκτέλεσης. Τα ίδια οικονομικά προνόμια έχει σε όλα τα στάδια της
εκτέλεσης και ιδίως εκείνα που αφορούν στην κατάταξη του Δημοσίου σε πλειστηριασμό ή
πτώχευση.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2508/97 «Πρόγραμμα ανάπλασης – Φορείς»
προβλέπεται ότι ο Οργανισμός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να είναι και Φορέας Ανάπλασης.»
Για την ενεργοποίηση του ΓΠΣ Δ.Κ. Λυκόβρυσης, απαιτείται η θεσμοθέτηση της παρούσας
μελέτης με σχετική Υπουργική Απόφαση.
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Π.5.2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τα απαιτούμενα έργα, συνοδές μελέτες και παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της
παρούσας μελέτης ΓΠΣ, μπορούν να διακριθούν σε τρεις (3) βασικές ενότητες:
Α. Η πρώτη ενότητα αφορά στην αναδιοργάνωση (χωρική και λειτουργική) του Δήμου
Λυκόβρυσης – νυν Δημοτική Κοινότητα. Περιλαμβάνει, τα έργα βασικών τεχνικών
υποδομών (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευση ακάθαρτων και ομβρίων), καθώς
και τυχόν έργα μεταφορικής υποδομής που ολοκληρώνουν ή βελτιώνουν το οδικό
δίκτυο.
Β. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις που αφορούν στην προστασία
του περιβάλλοντος και την βελτίωση & ενίσχυση της εικόνας του αστικού χώρου.
Γ. Η τρίτη ενότητα αφορά στο επικοινωνιακό σκέλος του προγράμματος εφαρμογής του
ΓΠΣ εντός και εκτός Δήμου σε συνδυασμό με δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης
της τοπικής κοινωνίας αλλά και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Αναλυτικότερα, η κάθε ενότητα διαμορφώνεται και αποβλέπει, μέσω των προτεινόμενων
μελετών, στην επίτευξη επιμέρους στόχων ως εξής:
Α. Χωρική και λειτουργική αναδιοργάνωση Δήμου
Α1. Επεκτάσεις ‐ Νέοι οικιστικοί υποδοχείς ‐ Υποδομή πολεοδομικών λειτουργιών.
Περιλαμβάνει τις Πολεοδομικές Μελέτες ένταξης και επέκτασης, την ολοκλήρωση των
βασικών έργων τεχνικής υποδομής αυτών, Αναλυτική αναφορά στις προς πολεοδόμηση
περιοχής γίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Α2 Αναδιοργάνωση του δικτύου μεταφορών
Αφορά στο οδικό δίκτυο, και ειδικότερα στη συμπλήρωση – βελτίωση, αναβάθμιση του
οδικού δικτύου με νέες χαράξεις, δημιουργία κόμβων ή βελτίωση υφιστάμενων σε βασικές
διασταυρώσεις, τοπικές βελτιώσεις του ασφαλτοτάπητα, βελτίωση/συμπλήρωση της
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις
(μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις κλπ.).
Β. Βελτίωση & ενίσχυση της εικόνας του αστικού χώρου – Προστασία περιβάλλοντος
Β1. Παρεμβάσεις ανάπλασης δομημένου περιβάλλοντος και ελεύθερου δημόσιου χώρου –
Προστασία αστικού περιβάλλοντος.
Περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών ανάδειξης των επιμέρους στοιχείων του αστικού
ιστού στο πλαίσιο ενίσχυσης και βελτίωσης της εικόνας τους μέσα από ένα σύνολο αρχών
και μορφολογικών κατευθύνσεων. Αναλυτική αναφορά στις προς πολεοδόμηση περιοχής
γίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Β2. Μέτρα για την προστασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης/διαχείρισης υδάτων,
προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος.
Περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών που σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος και απορρέουν, ως αναγκαιότητα από την υφιστάμενη κατάσταση και
κυρίως τις πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης.
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Γ. Επικοινωνία – Δημοσιότητα – Ενίσχυση ανθρώπινου Δυναμικού
Όπως επανειλημμένα τονίστηκε, η επίτευξη των ρυθμών αλλά και του επιθυμητού
μοντέλου ανάπτυξης συναρτάται άμεσα με τη σωστή οργάνωση, από πλευράς του ενιαίου
πλέον Δήμου Λυκόβρυσης‐Πεύκης, με τη μεγιστοποίηση συνεργιών με άλλους φορείς
καθώς και με τη διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης. Σ’ αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει
να σχεδιαστούν δράσεις που αφορούν στους κάτωθι επιμέρους άξονες:
Γ1. Δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος εφαρμογής του ΓΠΣ:
Με συναντήσεις, ημερίδες, χρήση νέων τεχνολογιών (δικτυακός τόπος και info kiosk) και
κάθε άλλο μέσο που να δημοσιοποιεί την δημοσιοποίηση του παρόντος προγράμματος.
Γ2. Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης:
Με τομείς έμφασης την ενίσχυση της εικόνας του αστικού ιστού, το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης είναι οι χώροι
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες (ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα, διαγωνισμοί, εκθέσεις,
εθελοντικές ομάδες).
Γ3. Σχεδιασμός ‐ παραγωγή ηλεκτρονικού & έντυπου ενημερωτικού υλικού και
παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.
 Σύνταξη
ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης, πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με συνεργασία του Δήμου και εκπροσώπων
φορέων.
 Συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες εντός και εκτός Δήμου για ενημέρωση
και καταγραφή των προθέσεών τους ως προς τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.
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Π.5.3

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος ΓΠΣ είναι ο Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης
με τον Φορέα Εφαρμογής ΓΠΣ, όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι
εμπλεκόμενοι όμως φορείς είναι πολυάριθμοι στα διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής του
Προγράμματος:
 Στο επίπεδο της θεσμοθέτησης του ΓΠΣ αλλά και των άλλων απαιτούμενων μελετών, οι
κατά νόμο γνωμοδοτούντες φορείς καθώς και οι φορείς έγκρισης.
 Στο επίπεδο της έγκρισης επιμέρους μελετών τεχνικών έργων, όλοι οι κατά νόμο
προβλεπόμενοι φορείς.
Στην πρώτη φάση υλοποίησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά προτεραιότητα:
Η εκπόνηση και θεσμοθέτηση των νέων πολεοδομικών μελετών.
Η ολοκλήρωση των μελετών και ωρίμανση των έργων τεχνικής υποδομής και η έναρξη
υλοποίησής τους σταδιακά.




Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας προτεινόμενων μελετών και έργων, Πίνακας Π.5.3‐1,
όπου καταγράφονται ανά θεματικό άξονα οι επιμέρους προτεινόμενες μελέτες με το βαθμό
προτεραιότητας τους καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα υλοποίησης που θα καταρτίσει ο
Φορέας Διαχείρισης/Εφαρμογής του ΓΠΣ, όταν και εφ’ όσον συσταθεί, θα πρέπει να
εναρμονίζεται και να εντάσσεται στον γενικότερο προγραμματισμό, στις επιλογές, στο
χρονοδιάγραμμα και στους διαθέσιμους πόρους (πηγές χρηματοδότησης) της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
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Πίνακας Π.5.3‐1: «Προγραμματισμός ‐ Χρηματοδότηση Παρεμβάσεων»
Έργα ‐ Μελέτες ‐ Προγράμματα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

A. Χωρική και λειτουργική αναδιοργάνωση του Δήμου
A1. Επεκτάσεις ‐ Νέοι οικιστικοί υποδοχείς ‐ Υποδομή πολεοδομικών λειτουργιών.
Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής : τμήματος του ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση με
χρήση «Πολεοδομικό Κέντρο»
Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής : τμήματος του ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση
(Περιοχή ELCO Βαγιωνής) με χρήση «Γενική Κατοικία»
A2. Αναδιοργάνωση του βασικών δικτύων υποδομής σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας
Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης στο βασικό και δευτερεύον οδικό δίκτυο

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ

Βαθμός
Προτεραιότητας

Α
Α

Α

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Μελέτη δημιουργίας περιμετρικής οδού του ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση με στόχο την διευκόλυνση της
Α
κυκλοφορίας των οχημάτων και τον διαχωρισμό των κινήσεων μεταξύ ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ και περιοχής κατοικίας
B. Βελτίωση & ενίσχυση της εικόνας του αστικού χώρου – Προστασία Περιβάλλοντος
B1. Παρεμβάσεις ανάπλασης δομημένου περιβάλλοντος και ελεύθερου δημόσιου χώρου – Προστασία αστικού περιβάλλοντος.
Μελέτη ανάπλασης του κέντρου της πόλης με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων
(όπως ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ποδηλατοδρόμων/πεζοδρόμων πέριξ της Ι.Μ. Αγ. Ειρήνης
Α
Χρυσοβαλάντου έως και το διαδημοτικό αθλητικό κέντρο Λυκόβρυσης‐Μεταμόρφωσης κλπ)
Μελέτη διαμόρφωσης και οργάνωσης της ζώνης του ρέματος Πύρνας για τη δημιουργία χώρων υπαίθριας
Α
αναψυχής
Μελέτη ανάπλασης των Δασών Αργύρη και Κάσδαγλη για τη δημιουργία πόλων περιπάτου και αναψυχής
Α

Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης, ΥΠΕΝ

Μελέτη αναβάθμισης περιοχής του ρέματος Δαμάσκου με τη δημιουργία παραρεμάτιων ζωνών πρασίνου

Α

Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης, ΥΠΕΝ

Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πολιτιστικών υποδομών

Γ

Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης

Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης, ΥΠΕΝ
Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης, ΥΠΕΝ

B.2 Μέτρα για την προστασία και την αντιμετώπιση της ρύπανσης, διαχείριση υδάτων, προστασία και αναβάθμιση περιβάλλοντος
ΡΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Δαμάσκου

Α

Μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης δημοτικής υποδομής διαχείρισης και αξιοποίησης πράσινων
υπολειμμάτων (κλαδέματα, γρασίδι κλπ) εντός του Κτήματος ΕΘΙΑΓΕ

Α

Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
Περιφέρεια Αττικής

Γ. Επικοινωνία – Δημοσιότητα – Ενίσχυση ανθρώπινου Δυναμικού
Σύνταξη ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης του
πληθυσμού

Α

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης

Α
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Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Λυκόβρυσης ‐ Πεύκης

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (νυν Δ.Κ), Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ»

Πίνακας Π.5.3‐2 : "Προγραμματισμός Παρεμβάσεων"

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(στρεμμ.)

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α. Άμεση
Β. Μεσοπρόθεσμη (3/ετία)
Γ. μακροπρόθεσμη (5/ετία)

1

2

3

4

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
τμήμα του ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ με χρήση
25
προς εξυγίανση
"Πολεοδομικό Κέντρο"
τμήμα του ΒΙΠΑ‐ΒΙΟΠΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ με χρήση
προς εξυγίανση (Περιοχή
19
"Γενική Κατοικία"
ELCO Βαγιωνής)
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