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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 13

εο
/04-07-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     191/2022 
 

ΘΔΜΑ 15
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεωο Μπηηιήλεο 

ζηε πεξηνρή «Κηόζθη» ζην Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνύ Γαηεινύδωλ. 
 

ήκεξα ηελ 4ε Ηνπιίνπ 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 7:00κ.κ. ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (Κνπληνπξηώηε 1, Μπηηιήλε), ύζηεξα από ηελ  αξηζ. πξωη. 

21285/30-06-2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξόζθνξν κέζν 

ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε 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. 

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

όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ήηαλ 

παξόληα ηα είθνζη έλα (21) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο- Αληηπξόεδξνο  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο               

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα                          

5. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο**  

6. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

7. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

8. Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο                 

9. Βαηόο Ησάλλεο 

10. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε           

11. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

12. Καηδαλόο Γεώξγηνο 

13. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο                  

14. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο              

15. Μακάθνο Μηραήι 

16. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

1. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

2. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε* 

3. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

4. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

5. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

6. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

7. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

8. Φιώξνο Γεώξγηνο 

9. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

10. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

11. Υησηέιιε Δξηθύιε 

12. Υνριάθα Βαζηιηθή 
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17. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

18. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

19. Σζηξηγώηε Νίθε 

20. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

21. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

 

 

 

            

             

 
 

* Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνζήιζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα Αλδξηώηε Μπξζίλε 

** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο 

 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο θαη αλαπιεξώλεηαη λνκίκσο από 

ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Σδηκή Δπζηξάηην, βάζεη ηνπ αξηζκ. πξση. ΓΓ 404/04-07-2022 εγγξάθνπ 

ηνπ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

89 ηνπ Ν.3463/2006. 

Πξνζθιήζεθαλ όινη νη πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη ησλ 

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

πξόεδξνη: 1) Αγάζνπ: Ρνπγθέιιε Γηακάληε, 2) Λνπηξώλ: Μακώιεο Βαζίιεηνο θαη 3) 

Μόξηαο: Μαζηξνγηάλλεο Ησάλλεο. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Κνπληνπξέιιεο 

Ζξαθιήο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

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

 

 Με νκόθσλε απόθαζε ηνπ ώκαηνο ην 26ν ζέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνηάζεθε θαη 

ζπδεηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 15ν  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εωήο θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν, 

ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο πξνο έγθξηζε ηελ αξηζ. 44/2022 εηζεγεηηθή Απόθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 

πόιεσο Μπηηιήλεο ζηε πεξηνρή «Κηόζθη» ζην Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνύ Γαηεινύδσλ 

(θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ θ.  Βόκβα Φνίβνπ)». 

 

Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 6051/27-05-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Υσξνηαμίαο θαη 

Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε 

ζπλεκκέλν αληίγξαθν ηνπ ζεκαηηθνύ ράξηε, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Μπηηιήλεο ζηε πεξηνρή «Κηόζθη» ζην 

Ο.Σ. Γ353α θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ θ.  Βόκβα Φνίβνπ). 

 

ΥΔΣ.:   1) Ζ από 07-08-2020 αίηεζε ηνπ θ. Βόκβα Φνίβνπ 

  2) Ζ κε αξ. 6051/16-12-2021 ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε  
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  3) Ζ από 11-4-2022 ζεώξεζε όξσλ δόκεζεο από ηελ ππεξεζία καο 

 

αο απνζηέιινπκε, ην αίηεκα ηνπ θ. Βόκβα Φνίβνπ γηα ιήςε απόθαζεο πνπ αθνξά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ  εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Π.Γ. 2-9/5.12.88 ΦΔΚ 869 Γ΄ ηνπ Βόξεηνπ 

Παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο Μπηηιήλεο, πξνθεηκέλνπ λα αξζεί  ξπκνηνκηθό βάξνο ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην Ο.Σ. Γ353α, επί ηεο νδνύ Γαηεινύδσλ. 

 

1. ΗΣΟΡΗΚΟ: 
Με ην ππ’ αξηζκό 24064/4-4-2019 ζπκβόιαην πώιεζεο πνζνζηνύ 50% εμ αδηαηξέηνπ 

αζηηθνύ αθηλήηνπ ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Δπγελίαο Ησάλλνπ Πάθνπ θαη ην  ππ’ 

αξηζκό 24108/2-5-2019 ζπκβόιαην γνληθήο παξνρήο ηδαληθνύ κεξηδίνπ θαηά πνζνζηό 50% 

ηεο ηδίαο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ, ν θ. Βόκβαο Φνίβνο ηνπ Βαζηιείνπ απέθηεζε ηελ 

πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ελόο νηθνπέδνπ εκβαδνύ 438,99 η.κ. πνπ βξίζθεηαη 

εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο ζηελ ζέζε Κηόζθη, ζην Ο.Σ. 353α. 

ύκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ κεραληθνύ θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηελ 

ζπλνδεύνπλ, ην νηθόπεδν απηό πξνέξρεηαη από δηαλνκή κεγαιύηεξεο έθηαζεο, αληαιιάμηκν 

βαθνπθηθό δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκόλ 14825/17-01-1959 δηαλεκεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ 

πκβνιαηνγξάθνπ  Μπηηιήλεο Αλαζηαζίνπ Παπαληθόια. Σν ελ ιόγσ νηθόπεδν εκπίπηεη 

εληόο θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο Μπηηιήλεο 

ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/3947/747/28-03-1991 (ΦΔΚ 273Β /30-4-1991)θαη 

ΤΠΠΟ/ΓΓΑ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/53285/3162/15-10-2001 (ΦΔΚ 907/26-10-2001). Δπίζεο ην 

νηθόπεδν ζπλνξεύεη κε ηνλ αύιεην ρώξν (απιόηνηρν) ηνπ δηαηεξεηένπ θηίζκαηνο ηεο 

Γεληθήο γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ, (ΦΔΚ 731/Γ/31-12-1985). 

ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν πνπ πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο, έρνπλ 

αλεγεξζεί θαηνηθίεο λνκίκσο πθηζηάκελεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ  Ν. 4067/2012.  

Σέινο, από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο Μπηηιήλεο, γηα ηηο ηδηνθηεζίεο κε πξόζσπν, επί 

ηεο νδνύ Μηθξάο Αζίαο, ηκήκαηα ηεο νδνύ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε πεδνδξόκην  

πξνζθπξώλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηδηνθηεζίεο. 

 

ύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεσο ηνπ Βόξεηνπ Παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο 

Μπηηιήλεο Π.Γ. 2-9/5.12.88 ΦΔΚ 869 Γ΄ πξνβιέπεηαη ε δηάλνημε νδνύ θαηά ηελ νπνία: 

 Σκήκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Βόκβα Φνίβνπ ξπκνηνκείηαη γηα ηελ δηάλνημε ηεο νδνύ. 

Ζ αλσηέξσ ξπκνηόκεζε θαζηζηά ην νηθόπεδν κε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, θαζώο από 

νηθόπεδν εκβαδνύ Δ=438,99 η.κ., ζύκθσλα κε ην από 28-7-2020 ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ηνπ πνι. κερ. Λ. Διεπζεξηάδε, ξπκνηνκείηαη ηκήκα εκβαδνύ 268,59 η.κ. 

θαη ην ελαπνκέλνλ ηκήκα έρεη επηθάλεηα 170,40 η.κ.<300 η.κ. είλαη ε αξηηόηεηα πνπ 

ηζρύεη ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή. 

 ην νηθόπεδν κε ΚΑΔΚ 3305664903024 ξπκνηνκείηαη θηίζκα λνκίκσο πθηζηάκελν, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 399/1985 νηθνδνκηθή άδεηα. 

 Σκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ απιόηνηρνπ ηνπ όκνξνπ δηαηεξεηένπ θηίζκαηνο 

ξπκνηνκείηαη, όκσο ζύκθσλα κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ΦΔΚ 731/Γ/31-12-1985 αξζξ. 2 

παξ. 3 θαη 4 «απαγνξεύεηαη θάζε αθαίξεζε, αιινίσζε ή θαηαζηξνθή ηόζν ησλ 

επηκέξνπο αξρηηεθηνληθώλ ή θαιιηηερληθώλ δηαθνζκεηηθώλ……» 
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Από ην έηνο 1988 πνπ εγθξίζεθε  ε ηξνπνπνίεζε ηνπ  εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο Π.Γ. 2-

9/5.12.88 ΦΔΚ 869 Γ΄ ηνπ Βόξεηνπ Παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο Μπηηιήλεο, ζύκθσλα κε ην 

νπνίν ξπκνηνκείηαη ην νηθόπεδν ηνπ αηηνύληα   γηα δηάλνημε νδνύ, κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

παξέιζεη ηξηάληα ηέζζεξα (34) έηε θαη δελ έρεη ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε, επνκέλσο 

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4315/2014 (ΦΔΚ 269/Α/24-12-2014) ύκθσλα κε ην 

αξζ. 3 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ  αλαθέξεηαη:  

 

«Άξζξν 3 Δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ κεηά από άξζε 

ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο 

Μεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπεληαεηίαο από ηελ έγθξηζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ κε ην 

νπνίν επηβιήζεθε γηα πξώηε θνξά ε ξπκνηνκηθή απαιινηξίωζε ή δέζκεπζε ηνπ αθηλήηνπ, 

ή ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηελ θύξσζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο εθαξκνγήο ή ηεο πξάμεο 

αλαινγηζκνύ, επέξρεηαη απηνδίθαηα άξζε ηεο απαιινηξίωζεο, εθόζνλ αηηείηαη ν 

ηδηνθηήηεο ηελ ηξνπνπνίεζε εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, ρωξίο λα απαηηείηαη ε 

έθδνζε ζρεηηθήο δηαπηζηωηηθήο απόθαζεο” 

Ο νηθείνο δήκνο ή ν θαηά πεξίπησζε αξκόδηνο γηα ηελ απαιινηξίσζε θνξέαο θαη’ εμαίξεζε 

δύλαηαη λα εηζεγεζεί εθ λένπ επηβνιή ηεο αλαθιεζείζαο ή αξζείζαο ξπκνηνκηθήο 

απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο ηνπ ρώξνπ γηα ηνλ ίδην θαη κόλν ζθνπό, κόλν εθόζνλ ζπληξέρεη ε 

πξόζεζε θαη νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή άιινπ αξκόδηνπ θνξέα γηα ηελ 

άκεζε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε 

ηελ εγγξαθή απηήο ζε εηδηθό θσδηθό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή ηνπ εθάζηνηε 

αξκόδηνπ θνξέα, θαη κόλνλ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

   α) ην αθίλεην απνηειεί ηκήκα θαη δελ θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ απαηηνύκελε  

      έθηαζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ θνηλόρξεζηνπ ή θνηλσθεινύο ρώξνπ κε απνηέιεζκα  κέζσ 

ηεο άξζεο λα επέξρεηαη απώιεηα ηνπ αξρηθνύ ζθνπνύ ηνπ ρώξνπ, ή 

   β) ην αθίλεην δεζκεύηεθε γηα ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ εθ ηεο αξρηθήο 

εγθξίζεσο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θαη όρη εθ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεσο απηνύ, ή 

  γ) ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο πξνβιέπεηαη επηπξόζζεηα ζηε ζέζε απηή από ΓΠΣ, 

ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ ή άιιν ίδηνπ επηπέδνπ ζρεδηαζκό. 

 

Σε πεξίπηωζε δξόκωλ απαγνξεύεηαη ε εθ λένπ επηβνιή ηεο αλαθιεζείζαο ή αξζείζαο 

ξπκνηνκηθήο απαιινηξίωζεο ή δέζκεπζεο ηνπ ρώξνπ, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξίπηωζεο γ’». 

 

ύκθσλα κε ην αξζ. 1 αλαθέξεηαη όηη: 

 «Ιδηνθηεζία θαηά ηελ πξάμε εθαξκνγήο - ππνινγηζκόο εηζθνξάο ζε γε,παξ. 7, 2 β) Οη 

ηδηνθηεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζην ζρέδην πόιεωο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 

17.7/16.8.1923 θαη ζηηο νπνίεο αίξεηαη ε ξπκνηνκηθή αλαγθαζηηθή απαιινηξίωζε, πνπ 

επηβιήζεθε κε ηελ έληαμε ζην ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, θαηά ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2831/2000, ππνρξενύληαη ζε εηζθνξά ζε 

γε, ζύκθωλα κε ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1337/1983. Η εηζθνξά ππνινγίδεηαη θαη επηβάιιεηαη κε ηελ πξάμε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θαη απνηειεί πνζνζηό επηθάλεηαο ηεο ηδηνθηεζίαο όπωο απηή 

πθίζηαηαη θαηά ην ρξόλν ηεο πξάμεο ηξνπνπνίεζεο. Η εηζθνξά αξρηθώο ππνινγίδεηαη 
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θαηά ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1337/1983 θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηώλεηαη θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%). Σε πεξίπησζε άξζεο 

ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο είηε ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, πνπ δελ θαζνξίζζεθαλ εθ ηεο 

αξρηθήο έγθξηζεο ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ αιιά πξνέθπςαλ από ηξνπνπνίεζε νηθνδνκήζηκσλ 

ρώξσλ, είηε γεληθά ζε θνηλσθειείο ρώξνπο νη ηδηνθηεζίεο δελ ππνρξενύληαη ζε εηζθνξά ζε γε. 

Σε πεξίπησζε άξζεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο πξνο ζπκκόξθσζε δηθαζηηθήο απόθαζεο, ε 

νπνία εθδόζεθε πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ λ. 3212/2003 δελ επηβάιιεηαη ε αλσηέξσ εηζθνξά ζε γε. 

Όπνπ επηβάιιεηαη εηζθνξά, απηή δηαηίζεηαη νιόθιεξε ππνρξεσηηθά γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ ζεζκνζεηνύληαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Τν κέγεζνο ηεο εηζθνξάο 

κλεκνλεύεηαη θαη απεηθνλίδεηαη σο ζέζε ζηελ πξάμε ηξνπνπνίεζεο, είλαη απηνδίθαηα 

εηζθεξόκελν, ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο θαη δελ απαηηείηαη 

ζύληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 1337/1983. Εάλ κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο πνιενδνκηθνύο ε δεκηνπξγία θνηλόρξεζηνπ 

ρώξνπ κεγαιύηεξνπ απηνύ ηεο εηζθνξάο ζε γε, ζπληάζζεηαη πξάμε αλαινγηζκνύ, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7/ 16.8.1923 θαη ηνπ λ. 5269/1931 γηα ην επηπιένλ ηκήκα όπνπ θαη’ 

εμαίξεζε ν ππόρξενο ζε εηζθνξά δελ ζπκκεηέρεη ζηηο ηπρόλ επηπιένλ επηβαξύλζεηο από ηελ 

πξάμε αλαινγηζκνύ αιιά ππνθαζίζηαηαη από ηνλ νηθείν δήκν. Αλ ε ύπαξμε νηθνδνκήο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.δ. 17.7/16.8.1923, λνκίκωο πθηζηακέλεο, 

εκπνδίδεη ηε δηάζεζε ηεο εηζθνξάο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, είλαη 

δπλαηόλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο λα κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή 

ζπκκεηνρή. Σηελ πεξίπηωζε απηή ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο κεηαηξνπήο απηήο γίλεηαη από ην αξκόδην δηθαζηήξην, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 2882/2001.» 

 

2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: 

Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν.Γ./ηνο ηεο 17-7-1923 (ΦΔΚ 228A’/16-08-1923) όπσο ηζρύεη ζήκεξα κε ζέκα: 

«Πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ θσκώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκώλ απηώλ» 

2. Σνπ Ν. 1337/1983 (ΦΔΚ 33/Α/4-3-83) κε ζέκα : «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ 

ζρεδίσλ. Οηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» 

3. Σελ εγθύθιην 55/88 «Οδεγίεο θαη πξνδηαγξαθεο γηα ηξνπνπνηεζεηο, επεθηάζεηο, 

ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ» 

4. Σνπ Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 124/Α/13-06-1997) κε ζέκα «Βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε 

ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. Σνπ Ν.3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/28-6-2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη 

ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» 

6. Tνπ Ν. 3212/2003 (ΦΔΚ 308/Α/31-12-2003), κε ζέκα « Άδεηα δόκεζεο, 

πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (παξ 5 ηνπ αξζ. 11 απηνύ) 

7. Tνπ N.3852/10, ΦΔΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

8. Tνπ Ν. 4030/11 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-11) «Νένο ηξόπνο έθδνζεο αδεηώλ δόκεζεο, 

ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

9. Tν Ν.4067/2012 Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο (ΦΔΚ 79/Α/2012) 
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10. Σνπ Ν. 4315/2014 (ΦΔΚ 269/Α/24-12-15) « Πξάμεηο εηζθνξάο ζε γε θαη ζε ρξήκα – 

Ρπκνηνκηθέο απαιινηξηώζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

11. Σνπ Ν. 4495/14 (ΦΔΚ 167/Α/3-11-17) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

12. Σνπ Π.Γ. 2-9/5.12.88 ΦΔΚ 869 Γ΄ ηνπ Βόξεηνπ Παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο Μπηηιήλεο 

13. Σνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Μπηηιήλεο  πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ Απόθαζε 

Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ 26178/26.07.07 ΦΔΚ 328 ΑΑΠ/30.07.07 

14.  Σεο κε αξ.εληόο ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/3947/747/28-03-1991 (ΦΔΚ 273Β /30-4-

1991)θαη ΤΠΠΟ/ΓΓΑ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/53285/3162/15-10-2001 (ΦΔΚ 907/26-10-2001) 

θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο Μπηηιήλεο 

15. Σν κε αξηζκό ΦΔΚ 731/Γ/31-12-1985 ραξαθηεξηζκόο σο παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο 

ηεο πόιεσο Μπηηιήλεο (Ηζηνξηθό Κέληξν), ραξαθηεξηζκόο δηαηεξεηέσλ θαη επηβνιή 

εηδηθώλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο απηώλ. 

 

Ζ Γλσκνδόηεζε Γ.. πξνβιέπεηαη από ηα Άξζξα 1 έσο  3 ηνπ Ν.Γ. 17.7.1923. Σν Γ.. 

εθηόο από ηε γλσκνδόηεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ξπκνηνκηθώλ γξακκώλ πξέπεη λα 

επηβάιιεη θαη εηζθνξά ζε γε ζύκθωλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1337/1983 θαη ην άξζξν 20 

ηνπ Ν.2508/1997, όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην Ν.4315/2014. 

Ζ εηζθνξά ζε γε κεηώζεθε ιόγω άξζεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίωζεο θαη 
ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: Δνηθ * πνζνζηό εηζθνξάο ζε γε, ήηνη 438,99 η.κ. Υ 10% 

=43,90 η.κ. Ζ επηβιεζείζα εηζθνξά ζε γε κεηώλεηαη θαηά 50% ,επνκέλσο ε ηειηθή εηζθνξά 

ζε γε γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θ. Βόκβα είλαη 21,95 η.κ. 

Γηα ηελ ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 3305664903024 ε ύπαξμε λνκίκσο πθηζηακέλεο 

νηθνδνκήο εκπνδίδεη ηε δηάζεζε ηεο εηζθνξάο ζε γε γηα ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζηνπ 

ρώξνπ, επνκέλσο κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαηξνπήο απηήο γίλεηαη από ην 

αξκόδην δηθαζηήξην, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2882/2001. 

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

Γεκνηηθό Καηάζηεκα επί 15ήκεξν γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηα γλσζηά.  

ηελ Τπεξεζία καο επηζηξέθεηαη ην ζρεδηάγξακκα επί ηνπ νπνίνπ ν Γήκαξρνο 

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

θαη όηη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαηά ηεο Απόθαζεο απηήο. Σέινο ν Γήκαξρνο κε ηελ 

απόθαζε βεβαηώλεη όηη δελ  έρεη ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε θαη δελ ζπληξέρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1337/1983.  

Μεηά ηελ απόθαζε γλσκνδόηεζεο ηνπ Γ.., ν κεραληθόο ηνπ αηηνύληνο, νθείιεη λα 

ζπκπιεξώζεη θαη λα δηνξζώζεη ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο πξόηαζεο, ζύκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ απόθαζε.  

 

3. ΔΗΖΓΖΖ:  

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε εηζεγνύκαζηε 

ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο όπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ην ζρεδηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη 

ην έγγξαθό καο.  

 

πγθεθξηκέλα:   
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(α) θαηαξγείηαη ε πξνβιεπόκελε κε δηαλνηρζείζα νδόο γηα ηελ νπνία δεηήζεθε ε άξζε 

απαιινηξίσζεο θαη γίλεηαη ελνπνίεζε ησλ ΟΣ Γ353 θαη ΟΣ Γ353α,  

(β) κε ηελ θαηάξγεζε ηεο αλσηέξσ νδνύ, ε ηδηνθηεζία ηνπ αηηνύληα γίλεηαη άξηηα θαη 

νηθνδνκήζηκε  θαη εθαξκόδνληαη  νη ηζρύνληεο όξνη δόκεζεο θαη αξηηόηεηαο ηεο πεξηνρήο,  

(γ) παύεη λα ξπκνηνκείηαη ε ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 3305664903024 κε θηίζκα λνκίκσο 

πθηζηάκελν ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 399/1985 νηθνδνκηθή άδεηα. Ζ εηζθνξά ζε γε γηα 

ηελ ελ ιόγσ ηδηνθηεζία ζα κεηαηξαπεί ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή, 

(δ) ηξνπνπνηείηαη ε επηηξεπόκελε ρξήζε γεο ηνπ ΟΣ Γ353α, ζε Πνιενδνκηθό Κέληξν 

ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ΓΠ  Μπηηιήλεο ΦΔΚ 328/ΑΑΠ/2007,  

(ε) ν δηαρσξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ρξήζεο γεο Γηνίθεζε ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

ζρέδην γηα ην Ο.Σ.Γ353 από  ηελ ρξήζε γεο Πνιενδνκηθό Κέληξν, γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

εγθύθιην 55/88, θαη ζπκβνιίδεηαη κε καύξε αμνληθή γξακκή θαη νη θνξπθέο ηεο γξάθνληαη 

κε ηνπο θόθθηλνπο ζπκβνιηζκνύο Α’, Β’, Γ’, Γ’, Δ’, 

(ζη) επηβάιιεηαη εηζθνξά ζε γε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αηηνύληα 21,95 η.κ. ε νπνία 

απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα κε ηα ζηνηρεία Α,Ο,Ξ,Ο΄,Α. (Δεηζ.γε = 21,95 

η.κ.), 

(δ) θαηαξγείηαη ε ξπκνηνκηθή γξακκή 1,2,3,4 θαη κεηαθέξεηαη επί ησλ πθηζηάκελσλ  

καληξόηνηρσλ επί ηεο νδνύ Μ. Αζίαο, 

(ε) ε πθηζηάκελε νηθνδνκηθή γξακκή επί ησλ πξνζώπσλ ησλ νηθνδνκώλ ζηελ νδό Μ. Αζίαο  

επεθηείλεηαη θαη επί ηνπ πξνζώπνπ ηεο ηδηνθηεζίαο κε ΚΑΔΚ 3305664903024. 

 

αο παξαπέκπνπκε ην θάθειν γηα γλσκνδόηεζε κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε πνπ 

παξεκβαίλεη θαη ζε ζέκαηα νπζίαο θαη ζπκβνιηζκώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ». 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε. 

 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινύζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία 

θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξόληεο: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Γεθαελλέα (19) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Παξώλ»: Γύν (2) Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη θ.θ. Σζηξηγώηε Νίθε, Βαιάθνο 

Παλαγηώηεο  

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65 θαη 67 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 40 ηνπ Ν.4735/2020 (ΦΔΚ 197/Α/12-10-2020) 
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3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ./ηνο ηεο 17-7-1923 (ΦΔΚ 228A’/16-08-1923) όπσο ηζρύεη 

ζήκεξα κε ζέκα: «Πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ θσκώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

νηθνδνκώλ απηώλ» 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1337/1983 (ΦΔΚ 33/Α/4-3-83) κε ζέκα: «Δπέθηαζε ησλ 

πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. Οηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» 

5. Σελ εγθύθιην 55/88 «Οδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηξνπνπνηήζεηο, επεθηάζεηο, 

ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ» 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2508/1997 (ΦΔΚ 124/Α/13-06-1997) κε ζέκα «Βηώζηκε 

νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/28-6-2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3212/2003 (ΦΔΚ 308/Α/31-12-2003), κε ζέκα «Άδεηα δόκεζεο, 

πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (παξ 5 ηνπ αξζ. 11 απηνύ) 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4030/11 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-11) «Νένο ηξόπνο έθδνζεο αδεηώλ 

δόκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4067/2012 Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο (ΦΔΚ 79/Α/2012) 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4315/2014 (ΦΔΚ 269/Α/24-12-15) «Πξάμεηο εηζθνξάο ζε γε θαη 

ζε ρξήκα – Ρπκνηνκηθέο απαιινηξηώζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4495/14 (ΦΔΚ 167/Α/3-11-17) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 2-9/5.12.88 ΦΔΚ 869 Γ΄ ηνπ Βόξεηνπ Παξαδνζηαθνύ 

ηκήκαηνο Μπηηιήλεο 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Μπηηιήλεο  πνπ έρεη εγθξηζεί κε 

ηελ Απόθαζε Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ 26178/26.07.07 ΦΔΚ 328 ΑΑΠ/30.07.07 

15. Σηο κε αξ. εληόο ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/3947/747/28-03-1991 (ΦΔΚ 273Β /30-4-1991) 

θαη ΤΠΠΟ/ΓΓΑ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/53285/3162/15-10-2001 (ΦΔΚ 907/26-10-2001) 

θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο Μπηηιήλεο 

16. Σν κε αξηζκό ΦΔΚ 731/Γ/31-12-1985 ραξαθηεξηζκόο σο παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο 

ηεο πόιεσο Μπηηιήλεο (Ηζηνξηθό Κέληξν), ραξαθηεξηζκόο δηαηεξεηέσλ θαη επηβνιή 

εηδηθώλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο απηώλ, 

17. Σελ από 6051/16-12-2021 ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε ηνπ θ. Βόκβα Φνίβνπ 

18. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 6051/27-05-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Υσξνηαμίαο θαη 

Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε 

ζπλεκκέλν ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη 

19. Σελ αξηζ. 44/2022 εηζεγεηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηίηιν 

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Μπηηιήλεο ζηε πεξηνρή 

«Κηόζθη» ζην Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνύ Γαηεινύδσλ (θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ θ.  

Βόκβα Φνίβνπ)», ε νπνία είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο  

20. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  

21. Σε γελόκελε ςεθνθνξία 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο πόιεωο ηεο Μπηηιήλεο ζηε 

πεξηνρή «Κηόζθη» ζην Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνύ Γαηεινύδωλ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 

ζρεδηάγξακκα, σο εμήο: 

α) θαηαξγείηαη ε πξνβιεπόκελε κε δηαλνηρζείζα νδόο γηα ηελ νπνία δεηήζεθε ε άξζε 

απαιινηξίσζεο θαη γίλεηαη ελνπνίεζε ησλ ΟΣ Γ353 θαη ΟΣ Γ353α,  

β) κε ηελ θαηάξγεζε ηεο αλσηέξσ νδνύ, ε ηδηνθηεζία ηνπ αηηνύληα γίλεηαη άξηηα θαη 

νηθνδνκήζηκε θαη εθαξκόδνληαη  νη ηζρύνληεο όξνη δόκεζεο θαη αξηηόηεηαο ηεο πεξηνρήο, 

γ) παύεη λα ξπκνηνκείηαη ε ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 3305664903024 κε θηίζκα λνκίκσο 

πθηζηάκελν ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 399/1985 νηθνδνκηθή άδεηα. Ζ εηζθνξά ζε γε, γηα 

ηελ ελ ιόγσ ηδηνθηεζία, ζα κεηαηξαπεί ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή, 

δ) ηξνπνπνηείηαη ε επηηξεπόκελε ρξήζε γεο ηνπ ΟΣ Γ353α, ζε Πνιενδνκηθό Κέληξν 

ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ΓΠ  Μπηηιήλεο ΦΔΚ 328/ΑΑΠ/2007,  

ε) ν δηαρσξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ρξήζεο γεο Γηνίθεζε ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην 

γηα ην Ο.Σ.Γ353 από  ηελ ρξήζε γεο Πνιενδνκηθό Κέληξν, γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

εγθύθιην 55/88 θαη ζπκβνιίδεηαη κε καύξε αμνληθή γξακκή θαη νη θνξπθέο ηεο γξάθνληαη 

κε ηνπο θόθθηλνπο ζπκβνιηζκνύο Α’, Β’, Γ’, Γ’, Δ’, 

ζη) επηβάιιεηαη εηζθνξά ζε γε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αηηνύληα 21,95 η.κ. ε νπνία 

απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα κε ηα ζηνηρεία Α,Ο,Ξ,Ο΄,Α. (Δεηζ.γε=21,95 

η.κ.), 

δ) θαηαξγείηαη ε ξπκνηνκηθή γξακκή 1,2,3,4 θαη κεηαθέξεηαη επί ησλ πθηζηάκελσλ  

καληξόηνηρσλ, επί ηεο νδνύ Μ. Αζίαο θαη 

ε) ε πθηζηάκελε νηθνδνκηθή γξακκή επί ησλ πξνζώπσλ ησλ νηθνδνκώλ ζηελ νδό Μ. Αζίαο 

επεθηείλεηαη θαη επί ηνπ πξνζώπνπ ηεο ηδηνθηεζίαο κε ΚΑΔΚ 3305664903024. 

 

 

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

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 191. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                     Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 
                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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