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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 13097/411 

' Εγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Κοινότητας Φερρών 
(Ν. Έβρου). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
' Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 
3 αυτού. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το 

άρθρο 23 παράγρ. 1. 

3. Την υπ’ αριθ. 64598/2839/4.10.85 απόφαση του Υπουργού Περι¬ 

βάλλοντος, Χωροταξας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας 
σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Φερρών Ν. Έβρου» (ΦΕΚ 
662/Δ). 

4. Τα υπ’ αριθ. ΑΠ. I. 1646/16.4.1986, ΑΠ.ε 14/26.3.1986, 

έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
(Ν. Έβρου) προς τους αρμόδιους φορείς. 

5. Την υπ’ αριθ. 85/1986 γνωμοδότηση της Κοινότητας Φερρών. 

6. Το υπ’ αριθ. ΑΠ. 396/8 Μαΐου 1986 έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισμού 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

7. Το υπ’ αριθ. ΑΠ. 1585/8 Μαΐου 1986 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Δ/νση Συγ/ών Έργων. 

8. Το υπ’ αριθ. ΑΠ. 504/7803/27.6.1986 έγγραφο του Οργανι¬ 

σμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) περ. Δ/νση Βορ. 

Ελλάδος, συγκρότημα Κομοτηνής. 

9. Το υπ’ αριθ. Φ. 916.2/4/46082/Σ. 356/24.5.1986 έγγραφο 
της XII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 

10. Το υπ’ αριθ. ΑΠ. 3901/15.7.1986 έγγραφο της Δ/νσης Δα¬ 

σών, Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης. 

11. Το υπ’ αριθ. 1088/ΙΒΞ/Φ. 51/93/2 Ιουλίου 1986 έγγραφο 
της Νομαρχίας Έβρου, Τμήμα Βιομηχανίας. 

12. Το υπ’ αριθ. ΑΠ. 518072/24.5.1986 έγγραφο του Ελληνι¬ 

κού Οργανισμού Τουρισμού Α/νση Β. 

13. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς 8εν απάντησαν μέχρι σήμερα. 

14. Την υπ’ αριθ. 3/1.12.1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χω¬ 

ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Έβρου, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του οικισμού 
Φερρών (Ν. Έβρου) όπως τα όριά του· προσδιορίζονται στον χάρτη 

Π 1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει: 

Α. Την οργάνωση του οικισμού με προγραμματικό πληθυσμιακό μέ¬ 

γεθος της τάξης των 14.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία. 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε περιοχές αραιοδομημένες επιφά¬ 

νειας 600 στρεμμάτων και τη δημιουργία ?»ύο (2) πολεοδομικών ενοτήτων 

με μέσο συντέλεσή δόμησης και μέση πυκνότητα οίκησης κοιτά πολεοδο- 

μική ενότητα, όπως φαίνεται στο χάρτη Π1.4, Π1.5 σε κλ. 1:5.000. 

Πολεοδομική ενότητα I μέση πυκνότητα κατ/Ηα 60μ. σ.δ. 1,12. 

Πολεοδομική ενότητα II μέση πυκνότητα κατ/Ηα 56μ. σ.δ. 0,80. 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη 
Π1.2 — Π1.3.2 σε κλ. 1:5.000 και ειδικότερα: 

— Τη χρήση της γενικής κατοικίας στην περιοχή του κέντρου, καθώς 
και σε όλη την έκταση του οικισμού. 

— Την επέκταση προς ανατολάς του υπάρχοντος κέντρου. 

— Την δημιουργία τοπικού κέντρου (Νέος Συνοικισμός) στην ενότητα Π. 

— Δημιουργία δημοτικής αγοράς στη θέση του σημερινού ΚΤΕΛ. 

— Την δημιουργία μακροπρόθεσμα ενός (1) δημοτικού σχολείου, ενός (1) 

γυμνασίου, ενός (1) ΚΑΠΗ, δύο (2) παιδικών σταθμών και τριών (3) νηπιαγω¬ 

γείων. 

— Τη δημιουργία ενός (1) παιδικού σταθμού. 

— τη διατήρηση του σημερινού δημαρχείου και τη δημιουργία μετά 
την πενταετία νέου Πνευματικού Κέντρου. 

— Την ίδρυση περιφερειακού ιατρείου ή κέντρου υγείας στην περιοχή 

του ρέμματος και μεταφορά του κτηνιατρείου στην περιοχή επέκτασης. 

— Λίάσπαρτη χωροθέτηση στην περιοχή του κέντρου των διοικητικών Υπη¬ 

ρεσιών. 

— Δημιουργία μουσείου φυσικής ιστορίας. 

— Αναβάθμιση της περιοχής της Παναγιάς Κοσμοσωιείρας για την ανά¬ 

δειξη του μνημείου. 

— Προστασία — οξοποίηση των υπόλοιπων μνημείων (υδραγωγείο, λουτρά 

κλπ.). 

— Κατασκευή νέας εκκλησίας της Αγίας Σοφίας. 

— Διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων και δημιουργία νέων στην πε¬ 

ριοχή επέκτασης και αξιοποίηση του κοινοτικού πάρκου. 

— Κατασκευή αθλητικού κέντρου τύπου Β σε δημοτική έκταση 100 

στρεμμάτων νοτιοανατολικά του οικισμού. 

— Διατήρηση του υπάρχοντος γηπέδου για εξυπηρέτηση τοπικού επιπέδου. 

— Δημιουργία τουριστικών εξυπηρετήσεων. 

-Ένταξη των εργαστηρίων και των καταστημάων χονδρεμπορίου στο 

εμπορικό κέντρο. 

— Διατήρηση του Μύλου και των αποθηκών της ΕΓΣ μέσα στον 
οικισμό λόγω του αγροτικού χαρακτήρα. 

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτή¬ 

των του οικισμού σε κατοίκους και των αναγκών σε γη για κοινωνική 

υποδομή, όπως αναφέρσνται τους πίνακες Α.11-6 και Α.11.2.Ια. 

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και 
πολεοδομικών μηχανισμών ός φαίνονται στους χάρτες Π1—7 — Π1—8 

σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα: 

— Ζώνη ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ). 

— Ζώνη ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ). 

— Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟΔ). 



1736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ε) Τον καθορισμό νέας αναπτυξιακής ζώνης όπως φαίνεται στο χάρτη 

Π1.6.1, Π1.6.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα: 

— Ζώνη βιομηχανία (Β1ΠΑ) νότια του οικισμού. 

Β. Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως 
φαίνεται στο χάρτη Π1.9 σε κλ 1:25.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι: 

— Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στο εργοστάσιο «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» 

και φύτευση ζώνης προστασίας πλάτους 200 μ. δίπλα στον οικισμό. 

— Απομάκρυνση των μονάδων εκτροφής βοειδών που λειτουργούν μέσα 

στον οικισμό. 

— Απαγόρευση της κατάτμησης γης στην γεωργική γη υψηλής παραγωγι¬ 

κότητας. 

— Ειδικό πρόγραμμα για την προστασία του οικοσυστήματος του Δέλτα. 

— Μελέτη για την αξιοποίηση του ρέμματος Κοτζιά και του άλσους Αγ. 

Παρασκευής και την οργανική ένταξή τους στην πόλη. 

Γ. Την οργάνωση και ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στον 
χάρτη Π2.1.2 σε κλ. 1:5.000 και ειδικότερα: 

— Προστασία των διασταυρώσεων τη; σιδηροδρομική; γραμμής με τους 

οιγροτυιούς δρόμους. 

— Βελτίωση του δικτύου των αγροτικών δρόμων. 

— Δημιουργία περιφερειακής αρτηρίας γύρων από τον οικισμό. 

— Δημιουργία «κυκλικών» και «ακτινωτών» συλλεκτήριων οδών. 

— Δημιουργία μεμσνομένων ή μικρού δικτύου τοπικής σημασίας πεζοδρόμων. 

— Δημιουργία χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του κέντρου. 

— Μετοιφορά του ΚΤΕΛ έξω από τον εσωτερικό δακτύλιο. 

— Δημουργΐα χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων. 

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής 
όπους φαίνονται στους χάρτες Π2.2.2 — Π2.3.2 — Π2.4.2 — Π2.6.2 

112,7,2 σε κλίμακα 1:5.000 -και ειδικότερα: 

— Βελτίωση της γεώτρησης Δορίσκου. 

— Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στις νεοεντασσόμενες περιοχές σε 
σχέδιο και στην περιοχή του ΒΙΠΑ. 

— Υλοποίηση της μελέτη; (αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων που έγινε 
το 1981. 

— Διευθέτηση του Μ. ρέματος με ανοιχτή διατομή και κάλυψη όπου αυτή 
απαιτείται. Το ίδιο σ’ όλα τα μικρά ρέμματα κάλυψη όπου απαιτείται. 

Το ίδιο σ’ όλα τα μικρά ρέμματα που υπάρχουν στον οικισμό. 

- Επέκτση των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ λόγω της 
αναμενόμενη; αύξησης της κατανάλωσης στον ήδη πυκνοδομημένο ιστό της πό¬ 

λης. 

- Επέκταση των δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ στις νέες περιοχές που εντάσσο¬ 

νται στο σχέδιο και στην περιοχή του ΒΙΠΑ. 

Ε. Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών (ασφάλεια — προστασία) 

όπως φαίνονται στον χάρτη Π3.1.2 — Π3.2. — Π3.3 και ειδικότερα: 

- Δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού για την κάλυψη του οικισμού και της 

ευρύτερης περιοχής. 

- Διάταξη προσαρμογής των κατάλληλων χώρων για συγκέντρωση του 

πληθυσμού στις περιπτώσεις έκτασης ανάγκης. 

Στ. 1) Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 11 χαρτών και δύο (2) 

πινάκων θεωρημένων από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών 
Εφαρμογών με την υπ’ αριθ. 13097/1987 πράξη που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή. 

2) Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικό¬ 

τερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό οικοδομι¬ 

κές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις και έχει 
υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ολόκληρος φάκελλος με τα 

απαραίτητα για τη έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημο¬ 

σίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει 
των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 

1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός». 

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 1987 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
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ίΡΟΥ ΟΙΚίενΓ* ΦΕΡΕ^ ΕΠΙΠΰί. ι λΝΑΦΟΡΑΣ : Πολεοόομικ6 ενότητα 

Σύνολο οικισμού 5.300 - 247.00 

ΓΓΗΓ^Σ: Αναλυτική- περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις πμσ^π,νοα<»4ς {ϊ·£".α Α-11.6) 

* Περιλαμβάνονται 2η τ.μ./κατ. για Κοιν.Υποδομή ♦ 10 τμ/κστ. για εσωτερικό σδΐκό δίκτυο 

ΝΟΜΟΣ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ...ΖΠΙΠΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ;- Οικιομός 
11ΙΝΑΚΛΣ Λ-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΙ (Παί ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΙΙΟ«ΟΜ1Ι ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

(Συυπλπ ν-.εται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και χ&τω)._.-- 

Προγραμματική ΕΊαίίούΐνηβ ΙύνΟλο ' Α·*'<£> ί»»1Α Αναγκαία ’ΛονΟι.δς 

νΐτιίος·· γης ιηβ ιη νΐ· κπ ««*«*-*. 
19β? 1117 X »ΙI 1)11 - 1*0/ 

ι. χάρο: Δίοηοιιπε επαρχιαχ 

' Εηα£)χ,Βκ£ς Ύηι-.οίοΐίς 
Λ > -&*; τ Λ οι. α ΤΠ ΟΜνΟβϊ ϊΐΐΐ 
Π.'. .".Ι·αΐλ»θδι·4ί οι 

'ΑΟΤΚνΟΜίΗΑ Υ α^,.α_ 

Πά3»ο ______ 

ΠλοιιΕις ΐ€ΐτον«6Ε 

) 4. πνευματικό χγ.ντι ο 

1. εκ^ορικο κχίίτρο 

|*. εκηΑΐίΧγτιΐΡίΑ 

_ΓνΜΥ·«5θ ~ Δίΐΐί*3- 

Αηκο'ΐΗΐΙ - Ππηιαΐ^τίΐα 

1. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΙΙΑΧ - ΠΡΟΚΟΙΛΙ 

*ΙβΓμίίο Ι.Κ.Α. Λ 
_;.ΧΐΕΛηΣη*Α4Α.Ι«·.^α01.Α«- 

Ρ.αι61Ηθ(/0αι«ι>.οί μιαΰμοί 

8. Αθ Α.ΙΤ ΐκο ΚΕΝΤΡΟ 

). ΠΛίΔίκχ: χλρει 

0. ΗΑΟΕ 

11) (2) θ>-αιχΐ2ΐ 14) . (5) -(3) - 1 

17500 (ΟΓΑ) 0,20 0,35 0,13 0,22 

14000 (ΟΙΚ) 0,10 0,14 σ. 76 - 

17500 0,30 0.52 0,10 , 0,42 

20500 (Ε.Π) 0.10 0,20 0,05 0,15 

17500 0,10 0,17 0,26 - 

14000 1.00 1,40 0,72 -0,68 

14000. 4,50 6,30 1,00 5,30 

14000 2,50 3.50 . . 1,50 2,50 

17500 0,20 0,35 ... 0,35 

. 20500 • 1,00 2,05 2;30 - - 

I 17500 • 1,20 2,10 · 0,94 0,16 

17500 1,80 . 3,15 1,28 1,87 

17500 0,30 0,52· 0,10· 0,42 

14000 0,30 · 0.4-2 0,12 0,30 

44000 5,50 7,70 1,30 6,40 

14000 0,50 ' 0,70 4,91 - 

14000 -■ 0.80 1,12 ’ 1,03 0,09 

0.80 1.12 1,20 
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