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«Πξνηάζεηο θαη Απόςεηο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ην ΔΠ θαη ηηο  πλνδεπηηθέο Μειέηεο γηα 

ηελ Ίδξπζε Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ 4εο Γεληάο THESSINTEC 

ζην Αθίλεην 1160 ηνπ Αγξνθηήκαηνο Γ.Κ. Πεξαίαο Γήκνπ Θεξκατθνύ» 

 

ύληνκν Ιζηνξηθό  

Ζ κειέηε ηνπ Δηδηθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ κε ηίηιν: «Δηδηθφ Πνιενδνκηθφ & Σπλνδεπηηθέο 

Μειέηεο γηα ηελ Ίδξπζε Τερλνινγηθνχ Πάξθνπ 4εο Γεληάο ζην Αθίλεην 1160 ηνπ Αγξνθηήκαηνο 

Γ.Κ. Πεξαίαο Γήκνπ Θεξκατθνχ» ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ 

Δηδηθψλ Φσξηθψλ Σρεδίσλ (Υ.Α. 27022/06-06-2017- ΦΔΚ 1976 Β’/07-06-2017) θαη πεξηιακβάλεη 

θαη Πνιενδνκηθφ Σρέδην Δθαξκνγήο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο εθπνλήζεθε Σηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΣΜΠΔ), κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΔΚ 

1225 Β’/2006) πνπ ζα εγθξηζεί κε ην ίδην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ζα εγθξηζεί θαη ην Δηδηθφ 

Πνιενδνκηθφ Σρέδην. 

Σχκθσλα κε ηελ εηζαγσγή ηεο κειέηεο ΔΠΣ ην αθίλεην ηεο κειέηεο βξίζθεηαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρή ηεο Γ.Κ. Πεξαίαο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνχ θαη ζηα πιαίζηα πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ 

εθπνλείηαη γηα ηελ ζπλνιηθή πεξηνρή επεθηάζεσλ ηνπ νηθηζκνχ Πεξαίαο, πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

Γεσινγηθή Μειέηε Καηαιιειφηεηαο ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί κε ηελ 9357/17/12-09-2018 

Απφθαζε ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβαιινληηθνχ & Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

& Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Δπίζεο ζηα πιαίζηα 

Υδξαπιηθήο Μειέηεο γηα ηελ νξηνζέηεζε πδαηνξεκάησλ ηεο ίδηαο πνιενδνκηθήο κειέηεο έρεη 

νξηνζεηεζεί ην πδαηφξεκα ην νπνίν εληνπίδεηαη ζην αλαηνιηθφ φξην ηνπ αθηλήηνπ κε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα (ΦΔΚ 17/02-02-2018). 

θνπόο ηνπ Δηδηθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ είλαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εληόο ηνπ 

αθηλήηνπ Γηεζλνύο Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ 4εο γεληάο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο. ηνπ λ. 3982/2011 (Α΄ 143). Σαπηόρξνλα, κε ην Πνιενδνκηθό ρέδην Δθαξκνγήο ζα 

εγθξηζεί ε ζρεηηθή πνιενδόκεζε. Η έγθξηζε γίλεηαη κε ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνύ 

Γηαηάγκαηνο.  

Ζ πεξηνρή επέκβαζεο ηνπ Δηδηθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ πεξηιακβάλεη έθηαζε 757 ζηξ., ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηελ παξάθηηα δψλε αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ Πεξαίαο (Γήκνο Θεξκατθνχ), λνηηνδπηηθά 

ηνπ Πνιενδνκηθνχ Σπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ, πιεζίνλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ κε ηνλ φκνξν Γήκν Θέξκεο. Δηδηθφηεξα, ε έθηαζε πξνο δπηηθά βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε 

ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηεο Πεξαίαο, απνηειψληαο κέξνο ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηνρήο επέθηαζεο 

ζρεδίνπ πφιεο, ελψ πξνο ΒΑ βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ΝΓ φξην ηνπ αεξνδξνκίνπ 

«Μαθεδνλία». Σε ζρεηηθή εγγχηεηα βξίζθνληαη νξηζκέλνη ζεκαληηθνί ππεξηνπηθνί πφινη αλαθνξάο 

ηεο επξχηεξεο κεηξνπνιηηηθήο Θεζζαινλίθεο, εκπνξηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα θαη αλαςπρήο.  
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H έθηαζε θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν (θεληξηθφ) ηκήκα ηεο Εψλεο Αλαπηπμηαθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ΕΑΓ-1, φπσο απηή νξίδεηαη ζην εγθεθξηκέλν ΓΠΣ ηεο Γ.Δ. Θεξκατθνχ. 

Σχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κειεηψλ Δηδηθψλ Φσξηθψλ Σρεδίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ζηνλ νηθείν ΟΤΑ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο έρεη εγθξηζεί Γεληθφ Πνιενδνκηθφ Σρέδην, ην φξην 

απηνχ ιακβάλεηαη σο επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ηνπ ΔΠΣ, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αθνξά 

ην φξην ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θεξκατθνχ, πνπ 

ζεζκνζεηήζεθε κε ην ΦΔΚ 110ΑΑΠ/2007. 

Ωζηφζν, εθηηκάηαη φηη ε ππεξηνπηθή δηάζηαζε θαη εκβέιεηα ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο, θαζψο 

θαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα θηινμελεί, αθνξνχλ ιεηηνπξγηθά θαη νπζηαζηηθά ην 

ζχλνιν ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. 

 

Πξνηάζεηο θαη Απόςεηο :  

Μεηά απφ θάπνηα ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ Δηδηθψλ Φσξηθψλ Σρεδίσλ ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ήδε έρνπλ εγθξηζεί αξθεηά θαη ππάξρνπλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ 

ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ κε άιινπο ηξφπνπο δελ ζα ήηαλ εθηθηέο, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο. Μηα 

απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απνηειεί θαη ε παξνχζα κειέηε.  

 Ζ ελ ιφγσ κειέηε απνηππψλεη κε ζαθήλεηα θαη επαξθή ιεπηνκέξεηα ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ηφζν ηεο ΕΑΔ φζν θαη ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο θαη πξνσζεί κηα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε κε ην θέληξν βάξνπο ηεο λα πέθηεη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ λέαο κνξθήο.  Σην πιαίζην απηφ θαζνξίδνληαη ξπζκίζεηο πνπ 

θξίλεηαη φηη ζα έρνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο ρσξίο λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ αξλεηηθά.  

 Κξίλεηαη φηη ε πεξηνρή ζα απνθηήζεη κηα λέα ηαπηφηεηα πνπ δελ είλαη καθξηά απφ ηε κέρξη 

ηψξα πνξεία ηεο επξχηεξεο δψλεο θαζψο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε κειέηε: Σηε Ζώλε 

Άκεζεο Επηξξνήο εληνπίδνληαη θη άιιεο αληίζηνηρεο ρξήζεηο (π.ρ. ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη πεξηνρή Επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο & Υπεξεζηώλ πςειήο ζηάζκεο) πνπ 

δεκηνπξγνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο αλαγλώξηζεο ηεο ελ ιόγσ πεξηνρήο κε δπλαηόηεηεο 

αλάπηπμεο αλάινγσλ ρξήζεσλ θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  

 Σε ζρέζε κε ηε Μειέηε ηνπ ΔΦΣ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ πνπ ηειεί ππφ δηαβνχιεπζε, ε 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηνρήο αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ Πεξαίαο ηνπ 

Γήκνπ Θεξκατθνχ πνπ απνκέλεη ζηελ Εψλε Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ (ΕΑΓ) 1 κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ παξαρσξεζέληνο αθηλήηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3982/2011 (Γηεζλέο 
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Τερλνινγηθφ Πάξθν 4εο γεληάο - ThessINTEC).  Γηα ηελ πεξηνρή πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 

νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

πάξθνπ ThessINTEC. Τν THESSINTEC ρσξνζεηείηαη κεηαμχ ρξήζεσλ Τνπξηζκνχ θαη 

αλαςπρήο αιιά θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ θαη θνηλσθειψλ ρξήζεσλ ζε 

γεηηλίαζε ηφζν κε ην αεξνδξφκην φζν θαη κε ηνλ νηθηζκφ ηεο Πεξαίαο. Γελ θαίλεηαη λα 

πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ρξήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν κειεηψλ.  

 Γεληθφηεξα ε κειέηε ζέηεη ηα πιαίζηα αλάπηπμεο κε ζρεηηθά κεγάιν βαζκφ επειημίαο πξνο 

ηνπο επελδπηέο.  

 Ταπηφρξνλα εηζάγνληαη ξπζκίζεηο πξνζηαηεπηηθέο γηα ηελ πεξηνρή ζε ζρέζε κε πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα  πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.  

 Μηθξφ επίκεθεο ηκήκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρψξνπ γηα ελπδξείν θαη μελνδνρεηαθή εγθαηάζηαζε 

αλήθεη ζηε ζηελή δώλε θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο ζηελ ΒΑ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ, ην 

νπνίν εληάζζεηαη ζηηο πεξηνρέο ΑΚ «Αθαηάιιειεο γηα δόκεζε» ζε ξέκαηα θαη κε 

ζύγρξνλεο απνζέζεηο θνίηεο ρεηκάξξσλ, όπνπ ε δόκεζε απαγνξεύεηαη ελώ θαηά 

πεξίπησζε κεηά από εηδηθή γεσινγηθή-γεσηερληθή κειέηε επηηξέπνληαη έξγα 

ππνδνκώλ, θνηλήο σθέιεηαο, αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη πξαζίλνπ-

απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζην ελ ιφγσ ηκήκα δελ 

κπνξεί λα αλεγεξζεί θηίζκα θαη ελδερνκέλσο εάλ ρξεηαζηεί ζχλδεζε κε ην ρψξν αζιεηηζκνχ 

ζην Κ2000 λα απαηηεζνχλ επηπιένλ κειέηεο θαη έξγα.  

 Τα θχξηα έξγα ππνδνκψλ νδνπνηίαο θαη χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαιφ ζα είλαη λα 

δξνκνινγεζνχλ άκεζα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα, δεδνκέλνπ ησλ 

ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν σξίκαλζεο ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ, 

ηεο εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο εθηέιεζήο ηνπο.  

 Ζ ζηφρεπζε ηεο κειέηεο βαζίδεηαη ζε κηα επξχηεξε ζηφρεπζε ππεξθείκελσλ επηπέδσλ 

ρσξνηαμηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζπγθιίλνπλ ζην φξακα απφδνζεο 

ηαπηφηεηαο πφινπ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηε Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. Ζ 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα βξεη έλα ρψξν έθθξαζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ελψ ε ζέζε θξίλεηαη θαζφια πξφζθνξε, δεδνκέλεο ηεο ηνπνζέηεζεο ζηελ 

επξχηεξε δψλε θαηλνηνκίαο πνπ έρεη ρσξνηαμηθά απφ θαηξφ πξνβιεθζεί ζηα αλαηνιηθά ηεο 

πφιεο, ελψ παξνπζηάδεη θαη ηδηαίηεξα θαιή ζχλδεζε. Σπλεπψο πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή ηνπ 

ππεξθείκελνπ ρσξνηαμηθνχ αιιά θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο ζε ζέκαηα ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ θξίλεηαη ζεηηθή θαζψο εθηφο απφ 

ηνπο ρψξνπο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ πξνηείλνληαη θαη ρψξνη θίλεζεο νρεκάησλ, 

πνδειαηψλ θαη πεδψλ πνπ, απφ φηη θαίλεηαη, έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά. Δπηπιένλ 

δεκηνπξγείηαη ηθαλνχ κεγέζνπο θνηλφρξεζηνο ρψξνο κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο 
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θαη αλάπηπμήο ηνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Ζ ισξίδα πξαζίλνπ ζε 

γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα ζα ήηαλ ελδερνκέλσο ζθφπηκν λα δηαπιαηπλζεί γηα λα δψζεη ζηνλ 

κειινληηθφ ζρεδηαζηή ηεο κεγαιχηεξε επειημία θαη λα θαιχςεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ 

κειινληηθψλ ρξεζηψλ. Ηθαλνπνηεηηθή ινηπφλ θξίλεηαη ε πξνζπειαζηκφηεηα θαη 

ζπλδεζηκφηεηα ηνπ Πάξθνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Πάξθνπ πξνβιέπεη δηακπεξείο εζσηεξηθέο 

νδηθέο ζπλδέζεηο ηφζν κε ηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληηθά δηαλνηγφκελεο θχξηεο νδνχο πξνο 

ηελ Πεξαία (λφηηα θαη δπηηθά ηνπ Πάξθνπ) αιιά θαη πξνο ην Κάππα 2000 ζηα αλαηνιηθά 

απηνχ, εμαζθαιίδνληαο ζπλέρεηα ζηηο ξνέο κεηαθηλνχκελσλ. Ταπηφρξνλα, νη πνιιαπιέο 

έμνδνη εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαθπγήο εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ απφ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ζε πεξίπησζε θξίζεο, αλάγθεο ή / θαη θπζηθήο θαηαζηξνθήο, 

απμάλνληαο έηζη ην βαζκφ αζθάιεηαο ησλ ρξεζηψλ. Αθφκε γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηε ζχλδεζε 

κε κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο ελψ ηέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεηηλίαζε ηνπ νηθνπέδνπ ζηνλ 

απξνζπέιαζην Αεξνιηκέλα Μαθεδνλία, ε έθηαζε ηνπ Τερλνινγηθνχ Πάξθνπ εληάζζεη ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο θαηά ην δπλαηφλ αξκνληθφηεξα ηα δίθηπα πξνζπέιαζεο πεδψλ θαη πνδειάησλ 

πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο επξχηεξεο κειέηεο ηνπ ΔΠΣ ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 Κξίλεηαη ζεηηθή ε πξφηαζε δεκηνπξγίαο ηερλεηνχ αλαγιχθνπ γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Ταπηφρξνλα ε παξέκβαζε ζα ζπκβάιεη ζηελ εμπγίαλζε ηεο 

πεξηνρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσκνξθνινγηθήο ελίζρπζεο). 

 Με ηελ παξνχζα κειέηε Δηδηθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ επηδηψθεηαη ε βηψζηκε ρσξηθή 

νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο λα πξνζεγγίδεηαη ππφ 

ην πξίζκα ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ηεο παξέκβαζεο κε ηηο φκνξεο ρξήζεηο γεο αιιά θαη 

ηεο εχξπζκεο πνιενδνκηθήο ιεηηνπξγίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη σο πξνο ηελ 

επάξθεηα ησλ δηαηηζέκελσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο ππεξηνπηθνχ – 

κεηξνπνιηηηθνχ πφινπ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο, θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή επέκβαζεο θξίλεηαη βηψζηκε σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε 

πνιενδνκηθή νξγάλσζε ζην εζσηεξηθφ ηεο, ε νπνία εμππεξεηεί θαη αλαδεηθλχεη ηηο 

πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο, επηηξέπνληαο ηελ ιεηηνπξγηθή ζπλχπαξμή ηνπο. Ηδηαίηεξα επαξθέο 

θξίλεηαη ην κίγκα ησλ ρξήζεσλ πνπ πξνηείλνληαη, ηφζν γηα ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Τερλνινγηθνχ Πάξθνπ θαη ησλ θχξησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ εληφο απηνχ, φζν θαη αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηεο κε ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή έληαμήο ηεο. Τν πάξθν αλακέλεηαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα, 

ρσξίο λα δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο αλάγθεο γηα κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε 

θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην εξγαζίαο, φπσο επί παξαδείγκαηη ε 

εζηίαζε ή αθφκα θαη ε ήπηα αλαςπρή θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ 
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ηνπ, θαζψο απηέο νη αλάγθεο ζα θαιχπηνληαη εληφο ηνπ Πάξθνπ. Αθφκε, αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζπλεξγηζηηθά κε ηελ φκνξε ηνπ Πάξθνπ ελαπνκέλνπζα 

πεξηνρή Πνιενδνκηθνχ Κέληξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ Πεξαίαο επί 

ηεο νδνχ Αλζέσλ. 

 Ο πξνηεηλφκελνο Μέζνο Σπληειεζηήο Γφκεζεο ηνπ Πάξθνπ νξίδεηαη ζε 0,45, βαζηδφκελνο 

αθελφο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (business plan) πνπ έρεη θαηαξηηζηεί γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

κε ζηαζεξφηππν αλαινγίαο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ αλά εξγαδφκελν πεξί ηα 28,5ηκ. γηα 8.800 

εξγαδφκελνπο [ζχλνιν 250.800ηκ.], αθεηέξνπ ζηελ παξαδνρή φηη ην πξνγξακκαηηθφ κέγεζνο 

ελ ηέιεη ζα αθνξά 8.500 εξγαδφκελνπο κε ειαθξψο πξνζαπμεκέλν ζηαζεξφηππν 30ηκ. / 

εξγαδφκελν [ζχλνιν 255.000ηκ.].  

ύλνιν Έθηαζεο 756.968,38 ηκ 

25% Κνηλόρξεζηνη 189.242,10 ηκ 

75% Γνκήζηκα 567.726,29 ηκ 

Αλαγθαία γηα 30ηκ./ εξγαδόκελν θαη 8.500 εξγαδόκελνπο 255.000,00 ηκ 

ΜΓ 0,449 

Αλαγθαία γηα 28,5ηκ./ εξγαδόκελν θαη 8.800 εξγαδόκελνπο 250.800,00 ηκ 

ΜΓ 0,442 

Ο ΜΣΓ απηφο είλαη πξνζαπμεκέλνο θαηά 0,1 ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυθηζηάκελν ΜΣΓ πνπ 

θαζνξίδνληαλ απφ ην ΓΠΣ (ΜΣΓ 0,35) κε ζηφρν, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ελφο ζχγρξνλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Πάξθνπ, 

φπσο άιισζηε απνηειεί θαη πξνλφκην ησλ κειεηψλ ΔΠΣ. Σπκπιεξσκαηηθά ηεο 

πξνζαχμεζεο ινηπφλ απηήο, θαη δεδνκέλνπ φηη ηα ΔΠΣ έρνπλ ηελ θαηά ην λφκν επηηαγή θαη 

επρέξεηα λα θαζνξίδνπλ εηδηθνχο φξνπο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή ξχζκηζήο ηνπο, 

πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί πεξεηαίξσ ν θαζνξηζκφο ηνπ ΜΣΓ 0,45 ή θαη κεγαιχηεξνπ ΜΣΓ 

ελ είδε θηλήηξνπ, πξνο επίηεπμε κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηθαλνπνίεζεο βηνθιηκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα κειινληηθά θηίξηα, ή ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ Πξάζηλσλ Υπνδνκψλ 

(π.ρ. Πξάζηλεο Σηέγεο θαη ηνίρνη θ.ά.) ζην ζχλνιν ηνπ Πάξθνπ. Γεληθφηεξα ε έλλνηα ησλ 
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θηλήηξσλ πξνζαχμεζεο ζπληειεζηψλ θαη φξσλ δφκεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο 

δεζκεχζεσλ πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο ελφο δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ζρεηηθά ζχγρξνλε πνιενδνκηθή έλλνηα, αλαθεξφκελε θαη ζην ΝΟΚ, ε νπνία δελ έρεη ηχρεη 

αθφκε επξείαο εθαξκνγήο. Δληνχηνηο, δεδνκέλνπ ηνπ πξσηνπνξηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

παξφληνο έξγνπ σο ην Πξψην Τερλνινγηθφ Πάξθν Καηλνηνκίαο 4εο Γεληάο, είλαη ζεκηηή ε 

εθαξκνγή ησλ πην θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ θαη ξπζκίζεσλ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

ζα εμαζθαιίζνπλ ηνλ κεηέπεηηα αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ αηρκήο, έηζη ψζηε ην Πάξθν απηφ 

λα απνηειέζεη κειινληηθφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.   

 


