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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 19

εο
/05-12-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     345/2022 

 

ΘΔΜΑ 11
ν 

Ζ/Γ: Σξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή «Ππξγέιηα» 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο (αίηεκα θ.θ. Καξαβαζίιε ωθξάηε & 

Παξαζθεπήο). 
 

ήκεξα ηελ 5
ε
 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 6:30κ.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. 40011/01-12-2022 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, θ. 

Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε 

ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ήηαλ παξόληα ηα είθνζη έμη (26) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο- Αληηπξόεδξνο (5)  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο                                  

4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

5. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο (4)  

6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε (3) 

7. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

8. Βάιεζεο Παλαγηώηεο (5) 

9. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο                    

10. Βαηόο Ησάλλεο 

11. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε           

12. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο (2) 

13. Καηδαλόο Γεώξγηνο (5)                

14. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

1. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

2. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

3. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

4. Βαζηιαθάθεο Δπζηξ.-Γεκήηξηνο 

5. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο 

6. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

7. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 
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15. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο               

16. Μακάθνο Μηραήι (5) 

17. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

18. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

19. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο (1) 

20. Σζηξηγώηε Νίθε 

21. Φιώξνο Γεώξγηνο 

22. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο (2) 

23. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

24. Υησηέιιε Δξηθύιε 

25. Υνριάθα Βαζηιηθή (4) 

26. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο (6) 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

(1) Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ-αλαθνηλώζεσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

(2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο, Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

(3) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

(4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο, Υνριάθα Βαζηιηθή 

(5) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Βάιεζεο Παλαγηώηεο, Βνπλαηζήο Θεόδσξνο, Καηδαλόο Γεώξγηνο, 

Μακάθνο Μηραήι 

(6) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

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: α) Λνπηξώλ, θ. Μακώιεο Βαζίιεηνο θαη β) Πεξάκαηνο, θ. Υξπζίδεο Κίκσλ. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. 

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

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, 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 2
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνηάζεθε 

θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 
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ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 11
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ηνπ ώκαηνο πξνο έγθξηζε  ηελ αξηζ. 93/2022 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή 

«Ππξγέιηα» ζηε Μπηηιήλε – αίηεκα ησλ θ.θ. Καξαβαζίιε σθξάηεο & Παξαζθεπήο». 

 

Ζ ππ. αξηζκ. πξση. 7079/07-10-2022 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Υσξνηαμίαο & 

Πνι. Δθαξκνγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Μπηηιήλεο ζηελ πεξηνρή «Ππξγηέιηα» 

(αίηεκα  θ.θ. Καξαβαζίιε σθξάηε θαη Παξαζθεπήο). 

 

ΥΔΣ:   1) Ζ από 26-7-2019 αίηεζε ησλ θ.θ. Καξαβαζίιε σθξάηε θαη Παξαζθεπήο. 

    2) Σν κε αξ. 4604/4-11-2019 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο 

    3) ε από 14-12-2019 αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 
         

 αο απνζηέιινπκε ην αίηεκα ησλ θ.θ. Καξαβαζίιε σθξάηε θαη Παξαζθεπήο  γηα 

ιήςε απόθαζεο  πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ  εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο 

Μπηηιήλεο πξνθεηκέλνπ λα αξζεί πξνζθύξσζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (νδόο) ζε 

ηδηνθηεζία θαη λα ελαξκνληζηεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην 

πόιεο. 

  Με ην Π.Γ. ηεο 2-8/5-12-1988 ΦΔΚ 869 η Γ’ αλαζεσξήζεθε ην ξπκνηνκηθό 

ζρέδην ζηελ πεξηνρή «Ππξγέιηα» ηεο πόιεσο Μπηηιήλεο, ζηα πιαίζηα ηεο Δπηρείξεζεο 

Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξόηεζεο ΔΠΑ. 

 Σν ηνπνγξαθηθό ππόβαζξν ηνπ ππόςε ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ήηαλ 

Φσηνγξακκεηξηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:1000 θσηνιεςίαο ηνπ 1977 ρσξίο λα γίλεη 

θακία ελεκέξσζή ηνπ, γηα ηα θηίζκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ηνπο δξόκνπο πνπ 

δηακνξθώζεθαλ ζηελ πεξηνρή, από ην 1977 κέρξη ηεο έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ ην 1988 θαη 

ζην νπνίν δελ απεηθνλίδνληαλ κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα πνηνη ήηαλ νη πξαγκαηηθνί 

θνηλόρξεζηνη ρώξνη πνηα ηα θηίζκαηα θαη πνηεο νη απιέο ησλ. 

 Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο ήηαλ λα ζρεδηαζηνύλ ζηελ ηόηε πξόηαζε 

ξπκνηνκίαο, ξπκνηνκηθέο θαη νηθνδνκηθέο γξακκέο πνπ δελ ζπκβάδηδαλ κε ηελ 

πξαγκαηηθά δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε. 

 Οη παξαπάλσ αζηνρίεο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ δεκηνύξγεζαλ πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηηο ηδηνθηεζίεο ζηελ ππόςε πεξηνρή θαη κάιηζηα παξαηεξείηαη ην ζρεδόλ 

αλεθάξκνζην ηνπ ζρεδίνπ απηνύ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. 

 πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ζηελ νδό Οιπκπίνπ Γπκλαζηάξρε 5 (νηθνδνκηθό 

ηεηξάγσλν Γ.171) όπνπ βξίζθεηαη ε ηδηνθηεζία σθξάηε Καξαβαζίιε θαη Παξαζθεπήο 

Καξαβαζίιε-Σξηαληαθύιινπ (ηζόγεηα νηθνδνκή κε ππόγεην), νη ξπκνηνκηθέο θαη 

νηθνδνκηθέο γξακκέο θαη νη πξνβιεπόκελνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, δελ έιαβαλ ππόςε ηνπο 

ηηο λόκηκεο κε νηθνδνκηθέο άδεηεο νηθνδνκέο θαζώο θαη ηελ ήδε δηακνξθσκέλε νδό. 

 ηελ παξαπάλσ αλαθεξόκελε αζηνρία ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, νπδόισο 

επζύλνληαη νη ηδηνθηήηεο. Σνύην ζαθώο πξνθύπηεη από ηα παξαθάησ πξαγκαηηθά 

γεγνλόηα. 
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 Σν ππόβαζξν, Φ/Γ δηάγξακκα θι. 1:1000 θσηνιεςίαο 1976 ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζύληαμε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή ,απεηθνλίδεη 

ζηελ ζέζε ηεο ππόςε ηδηνθηεζίαο ηελ παιαηά θαηνηθία ηδηνθηεζίαο ηνπ δηθαηνπάξνρνπ 

γνλέα ησλ αηηνύλησλ Βαζίιε Καξαβαζίιε. 

 Με ηελ ππ’ αξίζκ. 353/1979, λνκίκσο εθδνζείζα νηθνδνκηθή άδεηα ν ηόηε 

ηδηνθηήηεο, θαηεδάθηζε ηελ παιαηά θαηνηθία θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 626/1979 λόκηκε 

νηθνδνκηθή άδεηα αλήγεηξε λέα ηζόγεηα νηθνδνκή κε ππόγεην. 

 Καηά ηελ έγθξηζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή θαηά ην έηνο 1988, δελ 

έγηλε θακία επηθαηξνπνίεζε ηνπ ππνβάζξνπ ώζηε λα απεηθνλίδεηαη ε λέα δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα νη Οηθνδνκηθέο θαη Ρπκνηνκηθέο γξακκέο λα «πεξηγξάθνπλ» 

πθηζηάκελα θηίζκαηα , ηα νπνία όκσο θαηά ηνλ ρξόλν απηό δελ ππήξραλ πιένλ θαη ζηελ 

ζέζε ηνπο είραλ αλεγεξζεί λέεο λόκηκεο νηθνδνκέο. Σν ίδην πξόβιεκα παξαηεξείηαη θαη 

ζηελ γεηηνληθή ηδηνθηεζία όπνπ έρεη αλεγεξζεί λόκηκα πνιπθαηνηθία.  

 Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ νδό Οιπκπίνπ Γπκλαζηάξρνπ ππήξρε ήδε 

ξπκνηνκηθό ζρέδην (πξν ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ην 1988) θαη ην ηζρύνλ ηόηε ζύζηεκα 

δόκεζεο ήηαλ ην «πλερέο». Απνηέιεζκα ηνύηνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ εθδνζείζα 

626/1979 νηθνδνκηθή άδεηα ήηαλ ε ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε ηεο πξόζνςεο ηεο 

νηθνδνκήο επί ηεο ηόηε Οηθνδνκηθήο γξακκήο.  

 Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ Ρπκνηνκηθώλ θαη 

Οηθνδνκηθώλ γξακκώλ ζηελ νδό Οιπκπίνπ Γπκλαζηάξρε έκπξνζζελ θαη εθαηέξσζελ 

ηεο ηδηνθηεζίαο Καξαβαζίιε ,όπσο θαίλνληαη ζην ζπλνδεπηηθό ηνπνγξαθηθό 

ζρεδηάγξακκα θι. 1:200 έηζη ώζηε λα πεξηγξάθνπλ πιένλ νη Οηθνδνκηθέο γξακκέο ηα 

πξαγκαηηθά πθηζηάκελα θηίζκαηα θαη νη Ρπκνηνκηθέο γξακκέο λα πξνζαξκνζηνύλ 

αληίζηνηρα.  

 Δδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη κε ηελ πξόηαζή καο δελ γίλεηαη θακία κείσζε 

θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ελώ αληίζεηα γίλεηαη αύμεζή ηνπ. Δπνκέλσο ζεσξνύκε απαξαίηεηε 

θαη λόκηκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή όπσο απηή 

πξνηείλεηαη, γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο πξναλαθεξζείζεο αζηνρίαο ηνπ ζρεδίνπ, θαη ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ ηδηνθηεηώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ησλ. 

 Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

εηζεγνύκαζηε ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο όπσο εκθαίλεηε ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ 

κερ.  Κ. Καπιαθώλε πνπ ζπλνδεύεη ην έγγξαθό καο.  

 

πγθεθξηκέλα:   

Α. ηελ θαηάξγεζε ησλ ξπκνηνκηθώλ γξακκώλ Α,Β θαη Γ,Γ,25  θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο 

σο εμήο, 

Β. ε θαηαξγνύκελε ξπκνηνκηθή Α,Β, ζηελ ζέζε Α,Γ θαη ε θαηαξγνύκελε ξπκνηνκηθή 

Γ,Γ,25 ζηελ ζέζε 1,25 

Γ. ηελ θαηάξγεζε ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο Ο,Ξ,Ν,Β,Γ,Μ.Λ,Κ,Η,Θ,Ζ,Ε θαη ηελ 

κεηαθνξά ηεο  σο εμήο, 

Γ. ζηελ ζέζε Ο,Μ,Γ,Π,Ε 
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Έρνληαο ππόςε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.24 παξ2 ηνπ πληάγκαηνο θαηά ηηο 

νπνίεο «ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο πξέπεη λα ππαγνξεύεηαη από πνιενδνκηθά θξηηήξηα 

θαη να απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζθνπώλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ νηθηζκώλ θαη ζηελ δηαζθάιηζε 

ησλ βέιηηζησλ δπλαηώλ όξσλ δηαβίσζεο», άπνςε καο είλαη, όηη ζα πξέπεη λα εγθξηζεί ε 

πξνηεηλόκελε ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ. 

 

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: Γεθαέμη (16) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Γεθαέμη (16) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 

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. 

3. Σν Π.Γ. ηεο 2-8/05-12-1988 ΦΔΚ 189 η Γ’ 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο «ν 

πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο πξέπεη λα ππαγνξεύεηαη από πνιενδνκηθά θξηηήξηα θαη 

λα απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ζθνπώλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ νηθηζκώλ θαη ζηελ 

δηαζθάιηζε ησλ βέιηηζησλ δπλαηώλ όξσλ δηαβίσζεο» 

5. Σελ από 26-7-2019 αίηεζε ησλ θ.θ. Καξαβαζίιε σθξάηε θαη Παξαζθεπήο θαη 

από 14-12-2019 αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία  

6. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7079/07-10-2022 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Υσξνηαμίαο & Πνι. Δθαξκνγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο, ε νπνία  επηζπλάπηεηαη. 

7. Σελ αξηζ. 93/2022 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη 

ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο  

8. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  

9. Σε γελόκελε ςεθνθνξία 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηε ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή 

«Ππξγέιηα» ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο, θαηά ηελ νπνία θαηαξγνύληαη νη 

ξπκνηνκηθέο γξακκέο Α, Β θαη Γ, Γ, 25 θαη κεηαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κερ. θ. Κ. Καπιαθώλε, σο 

εμήο: 

 

Α. Ζ θαηαξγνύκελε ξπκνηνκηθή γξακκή Α, Β κεηαθέξεηαη ζηελ ζέζε Α, Γ θαη ε 

θαηαξγνύκελε ξπκνηνκηθή γξακκή Γ, Γ, 25 κεηαθέξεηαη ζηελ ζέζε 1,25. 

 

Β. Ζ θαηαξγνύκελε νηθνδνκηθή γξακκή Ο,Ξ,Ν,Β,Γ,Μ.Λ,Κ,Η,Θ,Ζ,Ε  κεηαθέξεηαη ζηελ 

ζέζε Ο,Μ,Γ,Π,Ε. 

 

 

 

 Καηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ρσξεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή γηα ιόγνπο 

λνκηκόηεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 118 ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε απηήο, θαζώο θαη 

δπλαηόηεηα άζθεζεο αίηεζεο ζεξαπείαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 2690/1999. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 345. 

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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