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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της με αρ. πρωτ. 9499/22-4-2015 γνωμοδότησης Δημοτικού 

Συμβουλίου περί της ενστάσεως 38080/9-12-2014 του Συλλόγου Μελετητών 
Μηχανικών Νομού Κυκλάδων επί των χρήσεως γης της Πολεοδομικής Μελέτης 
Ερμούπολης. 

 
ΣΧΕΤ: Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 152 απόφασης της 7-4-2015 συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης. 
  

Θέτουμε υπόψη σας προς ενημέρωση, την με αρ. πρωτ. 9499/22-4-2015 γνωμοδότηση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης περί της ενστάσεως 38080/9-12-2014 του 
Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων επί των χρήσεως γης της Πολεοδομικής 
Μελέτης Ερμούπολης, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 152/2015 ορθή επανάληψη Απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης -4-2015 συνεδρίασης. 

 
Συνημμένα: 

- Η με α.π. 9499/22-4-2015  
Γνωμοδότηση 

- Ορθή επαναληψη απόφασης με αρ. 152/2015  
Δημοτικού Συμβουλίου- 

    
 

Με εκτίμηση  
 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 
Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 
 
 

Eρμούπολη, 24-04-2015    
Αρ. Πρωτ. :    1054 

 
ΠΡΟΣ : 
Όλα τα μέλη του Συλλόγου 
Μελετητών Μηχανικών 
Νομού Κυκλάδων 
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Σελ.- 2 - της 152/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 
 
ΣΧΕΤ: Ανάρτηση Τμήματος Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης  
 

Με αφορμή την ανάρτηση τμήματος Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης, ο 
Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων καταθέτει την επισυναπτόμενη 
ένσταση με τις αντιρρήσεις σε σχέση με τις χρήσεις γης. 

Με την πεποίθηση ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν δεκτές, σας γνωρίζουμε ότι 
είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε συμπληρωματικά απόψεις – 
θέσεις του Συλλόγου μας για τις προτάσεις αυτές 

 
                             ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
                         ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 

 
Με την παρούσα ζητάμε να λάβετε υπόψη σας ορισμένες αντιρρήσεις μας επί του 

σχεδίου χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης Ερμούπολης που αφορούν εν γένει στην 
ομαλή συνύπαρξη και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και χρήσεων που 
προβλέπονται για την πόλη: 
    Σε ότι αφορά την κατηγορία χρήσεων γης υπό στοιχείο ΧΜΟ1 όπως αυτή 
απεικονίζεται στο αναρτημένο από την υπηρεσία σας σχέδιο χρήσεων γης με αριθμό 
σχεδίου ΠΜ7 και αφορά σε περιοχή που βρίσκεται στο τρίγωνο που σχηματίζεται από το 
γηροκομείο Αγίου Παντελεήμονα, το νοσοκομείο και το κτίριο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Οι κατηγορίες που αφορούν σε χρήσεις γης μέσης όχλησης επαγγελματικών 
εργαστηρίων και μέσης όχλησης αποθήκευσης πρέπει να απαλειφθούν όπως 
αντίστοιχα έχετε ήδη κάνει για τις κατηγορίες μέσης όχλησης βιοτεχνικών & 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διότι είναι ασύμβατες με τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό 
και τις γειτνιάζουσες λοιπές χρήσεις της πόλης. 

Ειδικότερα επισημαίνουμε τις παρακάτω χρήσεις μέσης όχλησης, όπως αυτές 
περιγράφονται με τους αντίστοιχους κωδικούς στην αποφ. 3137/191/Φ15/2012 ΦΕΚ 
1048/Β/4-4-12, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα: 
1) α/α 277, αποθήκευση πεπιεσμένων αερίων (θεωρείται ως μέσης όχλησης πάνω από τα 
500μ3), 
2) α/α 278, αποθήκευση ασετιλίνης (θεωρείται ως μέσης όχλησης πάνω από τα 400Kg), 
3) α/α 280, αποθήκευση υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων (θεωρείται ως μέσης 
όχλησης πάνω από τους 2000t), 
4) α/α 281, αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (θεωρείται ως μέσης όχλησης 
κάτω από τους 500t), 
5) α/α 282, αποθήκευση αερίων καυσίμων (θεωρείται μέση όχληση πάνω από τα 10 
κ.μ.). 
 Οι παραπάνω χρήσεις θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό να επιτρέπονται σε μία 
περιοχή που βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης, σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες, 
νοσοκομείο, γηροκομείο και εντός πυκνού πολεοδομικού ιστού, καθώς τίθενται θέματα 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους κατοίκους της πόλης και ομαλής συνύπαρξης 
δραστηριοτήτων και χρήσεων γης εντός αυτής. 
 Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι κατά πάγια τακτική οι διατάξεις για τους οικισμούς 
αλλά και το ισχύον διάταγμα για τον παραδοσιακό οικισμό της Ερμούπολης (ΦΕΚ 
345/Δ/1989), απαγορεύουν τη μέση και υψηλή όχληση για τις βιοτεχνικές και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις εντός του οικισμού αλλά ακόμα και σε ακτίνα500μ από αυτόν 
και επιτρέπουν όνο εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. 
 Επιθυμούμε λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω αντιρρήσεις μας κατά τη 
διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί του σχεδίου χρήσεων γης πολεοδομικής μελέτης 
Ερμούπολης καθώς θεωρούμε ότι έχουν να κάνουν με θέματα ζωτικής σημασίας για την 
εν γένει λειτουργία της πόλης» 

 
 

ΑΔΑ: 781ΧΩΗΟ-ΣΣΟ



Σελ.- 3 - της 152/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 
 
 
β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7649/30 – 3- 2015 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και Ελέγχου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ένσταση του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων 
επί των χρήσεων γης της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης 
 
ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. 38080/9-12-2014 ένσταση 
 
Η Πολεοδομική Μελέτη της Ερμούπολης Σύρου είναι σε εξέλιξη δηλαδή είναι σε εκκρεμή 
- κατά τη δημοσίευση του Ν. 4269/2014 - διαδικασία και η έγκρισή της θα γίνει σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στον εν λόγω Νόμο.  
 
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33, παρ. 3α του Ν. 4269/2014 η υπηρεσία μας προχώρησε 
στη σύνταξη ειδικής έκθεσης και στην ανάρτηση των χρήσεων γης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων. Πρωτοκολλήθηκαν 3 εμπρόθεσμες ενστάσεις επί των 
προαναφερόμενων χρήσεων γης με αρ. πρωτοκόλλου 36901/26-11-2014, 37937/8-12-
2014 και 38080/9-12-2014 του Συλλόγου Επαγγελματιών & Επιχειρηματιών Ιστορικού 
Κέντρου Ερμούπολης “Ο Ερμής”, της ΔΕΗ και του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών 
Νομού Κυκλάδων αντίστοιχα.  
 
Στη συνέχεια η ομάδα έργου της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης προχώρησε στο υπ’ 
αριθμόν 175/28-1-2015 έγγραφο – ερώτημα προς την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ με το 
οποίο ζητούνται -μεταξύ άλλων- διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης των 
ενστάσεων καθώς δεν αποσαφηνίζεται στον νέο Νόμο 4269/2014. Μετά από προφορική 
ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (Γενική Διεύθυνση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης) καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ενστάσεις θα 
εξεταστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα γνωμοδοτήσει προς το αρμόδιο 
Υπουργείο. 
 
Ως προς την παραπάνω ένσταση του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών του Νομού 
Κυκλάδων , η Ομάδα Έργου αφού μελέτησε τα στοιχεία, προτείνει την αποδοχή της 
ένστασης και να αλλάξει η παράγραφος 1.1 και 1.4 στην κατηγορία χρήσεων 
“Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης 1 (ΧΜΟ1)” σε “Επαγγελματικά 
Εργαστήρια Χαμηλής Όχλησης” και “Εγκαταστάσεις Χαμηλής Όχλησης (κτήρια - 
γήπεδα)”, αντίστοιχα. 
 
Παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία» 
 
2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων κ. Γ. Φρέρης, ενημέρωσε το Σώμα 
επί του θέματος.  
 
3.-Την πρόταση της προέδρου όπως το σώμα γνωμοδοτήσει για την αποδοχή της 
ένστασης του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών του Νομού Κυκλάδων, δηλαδή να 
αλλάξει η παράγραφος 1.1 και 1.4 στην κατηγορία χρήσεων “Παραγωγικές 
δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης 1 (ΧΜΟ1)” σε “Επαγγελματικά 
Εργαστήρια Χαμηλής Όχλησης” και “Εγκαταστάσεις Χαμηλής Όχλησης (κτήρια – 
γήπεδα)”, αντίστοιχα,  σύμφωνα με την εισήγηση της  Ομάδας Έργου.  
 
4.-Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση της Προέδρου ψήφισαν οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Α. Φώσκολος, Δ. Κοσμάς, Σ. Γουσγουνέλης, 
Ι.Χαρίτος, Εμ.Αρμακόλας, Μ.Βουτσίνος, Δ.Σαγκινέτος, Θ. Μενδρινού, Α. Ρουσσουνέλος, 
Α. Αθανασίου, Φ. Βακόνδιος, Μ. Πρίντεζης, Π. Μώτος,  Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος, Π. 
Χρυσαφίδης και Ν. Καϊλης καθώς και η κ. Ανθή Χαλκιά Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ερμούπολης, σύνολο δέκα εννέα (19) ψήφοι.    

ΑΔΑ: 781ΧΩΗΟ-ΣΣΟ
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