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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας σύνταξης μελέτης
«Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Ιάσμου».
Ειδικότερα:
Συνοπτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
Ο Δήμος Ιάσμου είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που
συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των
προϋπαρχόντων δήμων Ιάσμου και Σώστου και της κοινότητας Αμαξάδων. Η έκταση του
νέου Δήμου είναι 487,199 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του 13.810 κάτοικοι σύμφωνα με την
απογραφή του 2011. Περιλαμβάνει 30 οικισμούς (βλέπε Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων)
Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Ίασμος.

Ο Ίασμος αποτελεί έδρα του ομώνυμου Καλλικράτειου δήμου, εντάσσεται στο 4ο
ενισχυμένο επίπεδο, ορίζεται ως τοπικό αναπτυξιακό κέντρο, και κέντρο αναπτυξιακής
ενότητας με πολλαπλό χαρακτήρα (ζώνη αγροτικής ανάπτυξης με γη υψηλής
παραγωγικότητας και αναδιάρθρωση καλλιεργειών, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και
γενικότερα ανάπτυξης βιοτεχνίας (ΒΙΟ.ΠΑ), ζώνη οικοανάπτυξης στο Παππίκιον όρος της
Ροδόπης, ζώνη εναλλακτικού τουρισμού και διαχείριση περιβάλλοντος σε σχέση με τη
λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα και τις όμορες περιοχές Φαναρίου – Πόρτο Λάγους).
Το αντικείμενο του υποέργου «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Ιάσμου» αφορά
στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης του νόμου 4447/2016 με στόχο την οργάνωση και
ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., Ιάσμου μέσω
κατευθύνσεων και μέτρων.
Σύμφωνα με τον νόμο 4447 (ΦΕΚ Α’ 241 / 23 Δεκεμβρίου 2016):
1.Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων
με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης,
οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που
απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός
πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.
2.Καλύπτουν την έκταση ενός Δήμου.
3. Με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια καθορίζονται για κάθε δημοτική ενότητα οι
ακόλουθες κατηγορίες περιοχών:
α) Οικιστικές Περιοχές β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
γ) Περιοχές Προστασίας δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης:
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Υπέρτερος Σχεδιασμός
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης ΦΕΚ 1471/Β’/9.10.2003, και σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ΠΕΚΑ
που αναθεωρεί το αντίστοιχο Πλαίσιο.
Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας
α) Από την Πράξη «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Ιάσμου» πληρούνται και
ενσωματώνονται όλες οι απαιτούμενες οριζόντιες πολιτικές και ειδικότερα οι κάτωθι:


ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
Η σύνταξη του ΤΠΣ Ιάσμου θα διέπεται, εκ του νόμου, από την αρχή της βιώσιμης
ανάπτυξης, θα εξασφαλίζει την περιβαλλοντική προστασία και την προστασία της
Βιοποικιλότητας καθορίζοντας Περιοχές Προστασίας ενισχύοντας οικοτουριστικές
χρήσεις και ήπιες παρεμβάσεις στον όγκο της Ορεινής Ροδόπης και αποτρέποντας
ρυπογόνες χρήσεις, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κατά τον
νόμο στις περιοχές Προστασίας εντάσσονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά
νομικά καθεστώτα προστασίας, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού
ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλός και παραλία, ποταμοί-λίμνεςρέματα, καθώς και οι περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων
περιοχών του ν. 3937/2011 (Α’ 60). Ως εκ τούτου το ΤΠΣ Ιάσμου θα προστατεύει
Μνημεία, όπως ο τρίκλιτος ναός των πρώτων χριστιανικών χρόνων στον Πολύανθο,
ο αρχαίος Θρακικός οικισμός στο Ληνό, τα ερείπια της αρχαίας Μαξιμιανούπολης –
Μοσυνούπολης, ο οχυρωματικός περίβολος της Αναστασιουπόλεως –
Περιθεωρίου, της Stabulo Diomedis των Ρωμαίων, η βυζαντινή γέφυρα του
Κομψάτου, και η μοναστική πολιτεία του Παπικίου Όρους. Περιλαμβάνει επίσης
σημαντικές περιοχές του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠ
ΑΜΘ) που ιδρύθηκε το 2008 και περιέλαβε τις ήδη προστατευόμενες περιοχές του
Δ. Νέστου, Λ. Βιστωνίδας, Λ. Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους. Το
υγροτοπικό σύμπλεγμα του Εθνικού Πάρκου είναι ένα από τα σημαντικότερα της
Ελλάδας, λόγω της μεγάλης έκτασής του (930.000 περίπου στρέμματα) και της
μεγάλης βιολογικής, αισθητικής, επιστημονικής, γεωμορφολογικής και
παιδαγωγικής του αξίας. Σκοπός του Εθνικού Πάρκου είναι η αποτελεσματική
προστασία των οικοτόπων και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας που
ενδημούν και αναπαράγονται στην περιοχή. Θεσμοθετημένο όργανο διαχείρισης
του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είναι ο Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας (Φ.Δ.), ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συστάθηκε τον Απρίλιο του
2003, με ΚΥΑ των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Ανάπτυξης.



ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το ΤΠΣ καθορίζοντας χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και
κάθε άλλο μέτρο δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ χρηστών και προάγει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.



ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ,
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ,
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,
ΗΛΙΚΙΑΣ,
ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
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Ο Δήμος Ιάσμου περιλαμβάνει οικισμούς με διακριτά πολιτιστικά και θρησκευτικά
χαρακτηριστικά στους πληθυσμούς τους που συμβιώνουν αρμονικά και εργάζονται
για την ευημερία του τόπου. ΤΟ ΤΠΣ θα εξασφαλίσει την ισόρροπη χωρική
ανάπτυξη και οργάνωση της όλης περιοχής του ΟΤΑ και την προαγωγή της
ευημερίας όλων αποτρέποντας κάθε διάκριση.


ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το ΤΠΣ είναι υποχρεωμένο εκ της όλης νομοθεσίας να εφαρμόζει κάθε εθνική
πολιτική και θα συμβάλει στην διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με
αναπηρία καθιστώντας εφικτές αναπλάσεις, πολεοδομήσεις και εν γένει σχεδιασμό
των οικισμών προς την κατεύθυνση αυτή.

Επιπλέον:
1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Η αναγκαιότητα εκπόνησης ΤΠΣ είναι πρόδηλη, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του
ΠΠΣΧΑ Π-ΑΜΘ, με στόχο την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής.
Ειδικότερα ο Δήμος περιλαμβάνει τμήμα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης (ΕΠ ΑΜΘ) με τις προστατευόμενες περιοχές του Δ. Νέστου, Λ.
Βιστωνίδας, Λ. Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους. Στο παραλιακό μέτωπο
της περιοχής αυτής αναπτύσσονται συγκρούσεις γης.

Εικόνα 2. Προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000, ευπρόσβλητες ζώνες (91/676/ΕΟΚ)
και ευαίσθητες περιοχές (91/271/ΕΟΚ)

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ Υ.Α. ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ –
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΜΘ, πρέπει να προστατευθούν οι
παραλιακές ζώνες της Περιφέρειας που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα
προστατευόμενων Περιοχών και περιλαμβάνουν το Εθνικό Πάρκο υγροβιότοπων ΑΜΘ,
και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου. Βασική επιλογή στον Παράκτιο Χώρο αποτελεί η
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ενεργοποίηση του προβλεπόμενου από το υφιστάμενο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. «τόξου
υγροβιότοπων και αρχαιολογικών χώρων», το οποίο διατηρείται προγραμματικά και
ενισχύεται μέσω της επικαιροποίησης των θεσμικών ρυθμίσεων και εξειδικευμένων
παρεμβάσεων. Στις περιοχές αυτές αναδεικνύεται σε εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα η
ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου με την έκδοση των
προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων, μετά την εκπόνηση Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών καθώς και αυτό της άμεσης κατάρτισης και θεσμοθέτησης
των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών.
2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:
Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν στον έλεγχο χρήσεων γης, καθορισμό όρων και
περιορισμών δόμησης, δυνατότητα πολεοδόμησης οικισμών, διαμόρφωση
πρότυπου χωρικής οργάνωσης, κατευθύνσεις ισόρροπης ανάπτυξης, προστασία
περιβάλλοντος, αποτροπή συγκρούσεων γης. Κατά συνέπεια θα αποσαφηνισθεί
πλήρως το επενδυτικό και όχι μόνο πλαίσιο που θα εφαρμοσθεί στην περιοχή του
ΟΤΑ κάτι το οποίο αποτελεί την βάση κάθε για επενδυτική δραστηριότητας.
Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 13.810 άτομα.
Τα ΤΠΣ αποτελούν θεσμοθετημένα χωροταξικά εργαλεία με τα οποία καθορίζονται ως άνω
το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί
δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.
και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Ιάσμου». Η σύνταξη τους διέπεται από την
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία επιδιώκει την «…ανάπτυξη που συνθέτει
κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:
1. Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής
παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης
2. Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών
3. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του
τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων».
Η αξιοποίηση τους μετά την θεσμοθέτηση είναι άμεση καθώς, δεν επιτρέπεται πλέον η
εγκατάσταση οιασδήποτε δραστηριότητας που δεν συμφωνεί με τις επιβαλλόμενες με το
ΤΠΣ χρήσεις γης, καθορίζονται τα όρια όσων οικισμών δεν είναι οριοθετημένοι και οι
περιοχές επέκτασης των ως άνω 30 Οικιστικών περιοχών και καθίσταται δυνατή η
πολεοδόμηση τους, καθορίζονται ως άνω Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και καθίσταται δυνατή η άμεση εγκατάσταση σχετικών μονάδων, ενώ με
τις περιοχές προστασίας επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα ΤΠΣ είναι μεν αυτοτελείς Πράξεις, αλλά έχουν πολύ υψηλό βαθμό συνέργειας και
συμπληρωματικότητας με όλες τις άλλες πράξεις ως κατωτέρω που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη, καθώς και όλες τις τομεακές πολιτικές και τα έργα
υποδομών. Εξ άλλου σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν προϋπόθεση για την εκπόνηση
σχετικών Πράξεων ή έργων στο μέλλον.
Πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη
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Οριοθετήσεις: Ρέματος Αγίου Γεωργίου στον Ίασμο
Αναπλάσεις: Πλατεία Ιάσμου , Πλατεία Γλυκονερίου , Πλατεία Αμβροσίας
Ασωμάτων , Πλατεία Σώστη
Διανομές-Αναδασμοί: Διανομή Διαλαμπής, Σώστη , Πολυάνθου
Αναδασμοί : Ιάσμου –Γαλήνης-Μωσαϊκού , Αμαξάδων

, Πλατεία

Ιάσμου-Μωσαϊκού , Μωσαϊκού , Κοπτερού , Αμβροσίας , Σάλπης , Παλλαδίου ,Γλυκονερίου
Έργα οδοποιίας : Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Μίσχου - Ασωμάτων
Έργα ύδρευσης: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Διαλαμπής
Έργα αποχέτευσης: Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμού Ιάσμου (υπό κατασκευή)
Βιολογικοί καθαρισμοί: Μονάδα ΕΕΛ στον Ίασμο (έχει υπογράψει σύμβαση ο ανάδοχος)

Ίασμος 10/09/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρ/μενος Δ/νσης

Γεραγάς Δημήτριος

Ζέκος Χρήστος

Πολιτικός Μηχανικός

Γεωπόνος Π.Ε.
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