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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 3

εο
/17-2-2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     26/2021 

 

ΘΔΜΑ 6
ν  

Ζ/Γ: Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, πνπ 

εγθξίζεθε κε ΦΔΚ 328/Γ/30-07-2007 ζηελ πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρή «Υαιίθωλ» Γ.Δ. 

Μπηηιήλεο (απόθ. 4/2021 ΔΠΕ). 
 

ήκεξα, ηελ 17
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε, θαη ώξα έλαξμεο 6:30 κ.κ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ 

ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 429/12.03.2020 (Β’850), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ όκνηα ππ’ αξηζ. 

ΓΗΓΑΓ/Φ.37Α.1/27/νηθ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1822/16.03.2020 

εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, ύζηεξα από ηελ  αξηζ. πξση. 3532/12-2-2021 πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε:  α) ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη γ) ηελ αξηζκ. 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.: 8378/5.2.2021 (ΦΔΚ Β΄ 454) ΚΤΑ.  

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δηαπίζησζε όηη 

ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα δύν (32) κειώλ -ην 33
ν
 κέινο έρεη 

ηεζεί ζε αξγία κε ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236
Α 

ηνπ 

Ν.3852/2010, όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ ηα είθνζη ελλέα 

(29) κέιε, ήηνη: 

 

         ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                  ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Αλδξηώηεο Κσλζηάληηνο 

Παλαγηώηεο-Αληηπξόεδξνο 

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο 

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο 

8. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

9. Βάιεζεο Παλαγηώηεο* 

1. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο 

3. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 
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10. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

11. Βαηόο Ησάλλεο 

12. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε 

13. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

14. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

15. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο 

16. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

17. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

18. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

19. Μακάθνο Μηραήι 

20. Μαλνύζνο Παξάζρνο 

21. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

22. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

23. Σζηξηγώηε Νίθε 

24. Φιώξνο Γεώξγηνο 

25. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

26. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

27. Υησηέιιε Δξηθύιε 

28. Υνριάθα Βαζηιηθή  

29. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

 

 

 

            

             

 

 

* Μεηά  ηε ζπδήηεζε  ηνπ 4
νπ

  ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε 

ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βάιεζεο Παλαγηώηεο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κύηειεο 

Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ νη πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ νη 

πξόεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Λνπηξώλ: Μακώιεο Βαζίιεηνο, 3) 

Αγηάζνπ: Ρνπγθέιιε Γηακάληε, 4) Κώκεο: Σζηβγνύιεο Υξήζηνο 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. 

Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  

 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν 

ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ αξηζ. 

4/2021 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, πνπ αθνξά ζε «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ 

Γηεπξπκέλνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πνπ εγθξίζεθε κε ΦΔΚ 328/Γ/30-07-2007 ζηελ πξνο 

πνιενδόκεζε πεξηνρή «Υαιίθσλ»». 

 

Ζ ππ. αξηζκ 1221/7-10-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, 

έρεη σο εμήο: 
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«ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γηεπξπκέλνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πνπ εγθξίζεθε κε  ΦΔΚ 

328/Γ/30-7-2007 ζηελ πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρή «Υαιίθσλ». 

ΥΔΣ.: (α)  Ζ κε αξ. 1221/18-02-2020 αίηεζε ηνπ θ. Σζνιάθε Βαζηιείνπ. 

         (β) Ζ κε αξ. 3513/07-08-2020 αίηεζε ηνπ κερ. Αιαηδά Δπαγγ. κε ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία 

 

 1. ΗΣΟΡΗΚΟ: 

Ζ ηδηνθηεζία ηνπ θ.  Σζνιάθε Βαζίιεηνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Υαιίθσλ» ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Μπηηιήλεο ηνπ Γ. Μπηηιήλεο. 

ηελ πεξηνρή απηή εθπνλείηαη ε πνιενδνκηθή κειέηε κε ηίηιν «ύληαμε, θηεκαηνινγηθώλ 

δηαγξακκάηωλ, ηξνπνπνίεζε Β΄Φάζεο Αλαζεώξεζεο Πνιενδνκηθήο κειέηεο νηθηζκνύ 

Υάιηθα θαη Πξάμεο εθαξκνγήο» . 

 Ζ αλσηέξσ κειέηε αλαηέζεθε ζηνπο ζπκπξάηηνληεο κειεηεηέο Κ.Ακπειηθηώηε –

Δ.Παληειαξνύδε κε ηελ 177/97 Α.Γ..Μ θαη ε ζύκβαζε ππνγξάθηεθε ζηηο 7.8.97 κε 

αξηζκό πξση.5306 . 

 Ζ Α΄ θάζε ηεο κειέηεο εγθξίζεθε ζηηο 28.6.99 κε ηελ 425/99 Α.Γ..Μ.  

 Σαπηόρξνλα κε ηελ εθπόλεζε ηεο Π.Μ. Υαιίθσλ, κε ηελ 59/07.03.2000 Απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, έγηλε ε αλάζεζε ηεο κειέηεο «Αλαζεώξεζε – 

Δπέθηαζε ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γηεπξπκέλνπ Γήκνπ  Μπηηιήλεο» 

όπνπ κε ηελ αξηζ. 224/16.04.2004 Απόθαζή ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ν Γήκνο 

Μπηηιήλεο παξέιαβε ην Β’ ζηάδην ηεο αλσηέξσ κειέηεο. 

 Ζ αλάξηεζε ηεο Β΄ θάζεο ηεο Π. Μ. Υαιίθσλ έγηλε ζηηο 26/4/2004 θαη νη ελζηάζεηο δελ 

εμεηάζηεθαλ θαζόηη δηαπηζηώζεθαλ παξαιήςεηο ζην ππόβαζξν θαη ελόςεη έγθξηζεο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνύ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο Βνξείνπ 

Αηγαίνπ θαη ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Σνπ Γηεπξπκέλνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο δεηήζεθε από ηνπο κειεηεηέο λα ελαξκνλίζνπλ ηελ κειέηε πξνο ηηο 

επηινγέο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο απηώλ. 

 Ζ αλάξηεζε ηεο Β(ελεκεξσκέλεο) θάζεο ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο 30/11/09 

κε δηνξζώζεηο πνπ έγηλαλ από ηνπο κειεηεηέο , ζύκθσλα θαη κε ηηο ελζηάζεηο πνπ είραλ 

θαηαηεζεί θαηά ηελ αλάξηεζε πνπ είρε γίλεη ην 2004. 

 ην ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα εγθξίλεηαη ε αλαζεώξεζε ηνπ ΓΠ Μπηηιήλεο (ΦΔΚ 

328/ΑΑΠ/30.07.2007)  

 Σν Γεκνηηθό  πκβνύιην Γήκνπ Μπηηιήλεο κε ηελ αξ. 364/2010 απόθαζή ηνπ 

γλσκνδόηεζε  γηα ηηο απόςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη γηα ηηο ελζηάζεηο ησλ 

πνιηηώλ, όπσο νξίδεη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 3 ηνπ λ.δ. ηεο 17.7.1923. 

 ηηο 05/9/2011 ν Γήκνο Λέζβνπ  απέζηεηιε ηνλ θάθειν ηεο κειέηεο πξνο ην ΤΠΔΚΑ γηα 

έγθξηζε ηεο κειέηεο  κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 76645/11. 

 ηηο 27/3/12 (αξ.πξση:15363) ην ΤΠΔΚΑ επηζηξέθεη ηελ Π.Μ. θαη δεηά κεηαμύ άιισλ 

θαη  γλσκνδόηεζε ηνπ   ΤΠΟΘΑ ηεο ΑΓΑ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

ΑΔΑ: 6ΕΥ046ΜΓΘΓ-6ΟΥ



 

 4 

 ηελ ελεκεξσκέλε αλάξηεζε ηεο Π.Μ. ησλ Υαιίθσλ, απηήο πνπ δηαβηβάζηεθε πξνο 

έγθξηζε ζην αξκόδην ππνπξγείν θαη  εμεηάζζεθε από ην ΤΠΟΘΑ ΒΑ, ζηελ ηδηνθηεζία 

ηνπ θ. Σζνιάθε έρεη γίλεη απνκείσζε ηεο αξρηθήο έθηαζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

Διεύζεξνο ρώξνο – αζηηθό πξάζηλν από ηελ νκάδα κειέηεο όπνπ θξνλνύκε όηη 

ιήθζεθαλ ππόςε νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ώζηε λα κελ ηίζεηαη ζέκα κείσζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηελ 

ηειηθή πξόηαζε (απηή πνπ εμέηαζε ην ΤΠΟΘΑ)θαη ερεη απνηππσζεί ζην ηειηθό ζρέδην 

(πξόηαζε ΠΜ). 

πλνςίδνληαο πξνθύπηεη όηη: 

 H εθπόλεζε ηεο Αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΠ -αλώηεξνο ζρεδηαζκόο- θαη ηεο Π.Μ. Υαιίθσλ 

έγηλε ηαπηόρξνλα. 

Γεληθά ν θαηώηεξνο ζρεδηαζκόο (πρ κηα ΠΜ), αθνινπζεί ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ αλώηεξνπ 

ζρεδηαζκνύ (πρ ΓΠ). Χζηόζν απηό πξνϋπνζέηεη κηα ρξνληθή απόζηαζε εθπόλεζεο ησλ δπν 

ζρεδηαζκώλ. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε είλαη εύινγεο νη όπνηεο ‘’αζπκθσλίεο’’ ηνπο, όηαλ εμάιινπ ν έλαο 

ζρεδηαζκόο αλαθέξεηαη ζε επίπεδν νηθνπέδνπ θαη ν άιινο ζε επίπεδν Γήκνπ, πόζν κάιινλ 

όηαλ ε έγθξηζε απηώλ γίλεηαη από δηαθνξεηηθέο Τπεξεζίεο.  

Σν ΤΠΔΚΑ, ην νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε ηεο ΠΜ, εμεηάδεη ηελ λνκηκόηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ ζύληαμε ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΓ. Σα ππόβαζξα πνπ ζα εγθξηζνύλ είλαη απηά 

πνπ ζα θύγνπλ από ηνλ νηθείν Γήκν, κε ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο από ην ΤΠΟΘΑ.    

 ην αλσηέξσ εγθεθξηκέλν ΓΠ νη κειεηεηέο ελέηαμαλ ηελ Π.Μ. σο αλαξηήζεθε ην 2004 

πξηλ από ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο σο πξνο ηηο δηνξζώζεηο πνπ έγηλαλ κεηά 

από ηηο πξώηεο ελζηάζεηο πνπ όκσο δελ είραλ εμεηαζηεί από ην Γ.. 

 Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ζπκβαδίδεη ε πνιενδνκηθή κειέηε πνπ εζηάιεη ζην 

ΤΠΔΚΑ, κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο ράξηεο ηνπ ΓΠ  θι. 1:5000 (ΦΔΚ 328/Γ/30-7-2007). 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ: 

 ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην Γ.Π.. Μπηηιήλεο ΦΔΚ 328 30/7/2007, ην 

λόηην ηκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο πξνβιέπεηαη σο "Διεύζεξνο Υώξνο - αζηηθό πξάζηλν" 

θαη θαηαιακβάλεη εκβαδόλ Δπ=681,05 η.κ. επί ζπλόινπ Δ=2458,49 η.κ. 

 ζύκθσλα σζηόζν κε ην απόζπαζκα ράξηε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο Υαιίθσλ, 

όπσο απηή δηαβηβάζηεθε ζην ΤΠΔΚΑ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ, ην ηκήκα 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή σο θνηλόρξεζην ρώξν είλαη πεξίπνπ ≈ 135 

η.κ.  

πγθεθξηκέλα κε γεσαλαθνξά ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο θαη ζύγθξηζε ησλ δύν ππνβάζξσλ 

ζύκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ  Δπαγγ. Αιαηδά ην ηκήκα 

πνπ ν ελδηαθεξόκελνο αηηείηαη λα αιιάμεη ρξήζε έρεη εκβαδόλ  πεξίπνπ 547,53 η.κ. . 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πεξηγξάθεηαη ζην επηζπλαπηόκελν απόζπαζκα ράξηε ηνπ ΓΠ ηνπ  

ηνπνγξάθνπ κερ. Αιαηδά Δπάγγεινπ κε πνξηνθαιί δηαγξάκκηζε ζε αληίζεζε κε ηελ πξάζηλε 

δηαγξάκκηζε πνπ απνηειεί ηελ πεξηνρή πξαζίλνπ θαηά ΓΠ Μπηηιήλεο. 

αο παξαπέκπνπκε ην θάθειν γηα γλσκνδόηεζε κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε. 
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2.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ- ΔΗΖΓΖΖ: 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ηηο ηζρύνπζεο Γ/ηαμεηο ηνπ αξζ. 7 παξ. 13β ηνπ Ν.4447/2016 

(ΦΔΚ 241 Α΄) θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζ. 4 θαη 5 Ν. 2508/97 (ΦΔΚ 124 Α΄), πεξί Σξνπνπνίεζεο 

ησλ Γ.Π..  

εηζεγνύκαζηε 

ηελ ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.. σο πξνο ην ηκήκα  ηνπ γεπέδνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

«Διεύζεξνο Υώξνο - αζηηθό πξάζηλν» ζηελ ηδηνθηεζία θ.  Σζνιάθε Βαζίιεηνπ , ζηνπο ράξηεο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΓΠ θαη ηελ  ελαξκόληζε ηνπ, κε ηνλ Κ.Υ.  όπσο απηόο απεηθνλίδεηαη ζηελ  

Πνιενδνκηθή Μειέηε ησλ Υαιίθσλ. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ν ζρεδηαζκόο ηνπ ΓΠ είλαη ππεξθείκελνο ηεο Π.Μ., δίλεη θαηεπζπληήξηεο 

ρξήζεηο νη νπνίεο νξηζηηθνπνηνύληαη κε ηελ  εθπόλεζε ηεο Π.Μ.  

Μεηά ηε ιήςε Απόθαζεο ηνπ Γ.. γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ζην Γεκνηηθό 

Καηάζηεκα επί 15ήκεξν γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ. ηελ Τπεξεζία καο πξέπεη λα επηζηξέςεη ην 

ζρεδηάγξακκα επί ηνπ νπνίνπ ν Γήκαξρνο πξέπεη λα βεβαηώλεη όηη απηό είλαη ζπλαθέο κε ηελ 

Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ  ζα έρεη ιεθζεί θαη όηη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαηά 

ηεο Απόθαζεο απηήο.…» 

 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά, ύζηεξα από ηελ νπνία: 

 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1221/7-10-2020 ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο ηνπ 

Γήκνπ, πνπ επηζπλάπηεηαη 

4. Σελ κε αξ. πξση. 1221/18-02-2020 αίηεζε ηνπ θ. Σζνιάθε Βαζηιείνπ 

5. Σελ κε αξ. πξση. 3513/07-08-2020 αίηεζε ηνπ κεραληθνύ Αιαηδά Δπάγγεινπ 

6. Σελ αξηζ. 4/2021 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΠ ηνπ Γηεπξπκέλνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πνπ εγθξίζεθε κε ΦΔΚ 328/Γ/30-07-2007 

ζηελ πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρή «Υαιίθσλ»», πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

7. Σηο ηζρύνπζεο Γ/ηαμεηο ηνπ αξζ. 7 παξ. 13β ηνπ Ν.4447/2016 (ΦΔΚ 241 Α΄) θαη ηηο 

δηαηάμεηο ησλ αξζ. 4 θαη 5 Ν. 2508/97 (ΦΔΚ 124 Α΄), πεξί Σξνπνπνίεζεο ησλ Γ.Π.. 

8. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 
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9. Σε γελόκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 πκκεηέρνληεο: Δίθνζη νθηώ (28) Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη ν πξόεδξνο Μπηηιήλεο, 

Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο 

 «Τπέξ»: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη ν πξόεδξνο Μπηηιήλεο, 

Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο 

 «Λεπθό»: Σέζζεξηο (4) Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη θ.θ. Υησηέιιε Δξηθύιε, 

Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, Εεξβνύ Μαξία, Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

 «Απείραλ»: Σξεηο (3) Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη θ.θ. Σζηξηγώηε Νίθε, Βαιάθνο 

Παλαγηώηεο, Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.. σο πξνο ην ηκήκα  ηνπ γεπέδνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «Διεύζεξνο Υώξνο - αζηηθό πξάζηλν» ζηελ ηδηνθηεζία θ.  Σζνιάθε 

Βαζίιεηνπ, ζηνπο ράξηεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΓΠ θαη ηελ  ελαξκόληζε ηνπ, κε ηνλ Κ.Υ.  όπσο 

απηόο απεηθνλίδεηαη ζηελ  Πνιενδνκηθή Μειέηε ησλ Υαιίθσλ. 

 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ΓΠ είλαη ππεξθείκελνο ηεο Π.Μ., δίλεη θαηεπζπληήξηεο ρξήζεηο νη 

νπνίεο νξηζηηθνπνηνύληαη κε ηελ  εθπόλεζε ηεο Π.Μ.  

 Μεηά ηε ιήςε ηεο παξνύζεο Απόθαζεο γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα επί 15ήκεξν γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ. ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο 

πξέπεη λα επηζηξέςεη ην ζρεδηάγξακκα επί ηνπ νπνίνπ ν Γήκαξρνο πξέπεη λα βεβαηώλεη 

όηη απηό είλαη ζπλαθέο κε ηελ Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ  έρεη ιεθζεί θαη 

όηη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαηά ηεο Απόθαζεο απηήο.  

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα». 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 26. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                            Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                                     ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 

ΑΔΑ: 6ΕΥ046ΜΓΘΓ-6ΟΥ


		2021-02-23T09:16:31+0200
	Athens




