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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΠΕ/5118 (1)
Προσθήκη καθ' ύψος και επισκευή διώροφου διατηρητέ−

ου κτηρίου στην οδό Λόγγου 11, στη Μυτιλήνη, φερό−
μενης ιδιοκτησίας Γρηγορίου Ζεϊμπέκη και Σταματίνας 
Πατεράκη.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κα−

νονισμός» (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 
3γ και 3α αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

3. Το υπ’ αριθ. 1/86 Π.Δ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ−
γείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1/Α/86) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 
3, εδ. ζ, περ. αα) και 5 αυτού, όπως συμπληρώθηκε με το 
326/2000 Π.Δ. (ΦΕΚ 276/Α/13−6−2000) και ειδικότερα το άρ−
θρο 2 αυτού.

4. Το υπ’ αριθμ. 110/2001 Π.Δ. «Οργανισμός του Υπουργείου 

Αιγαίου» (ΦΕΚ 101/Α/2001) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού 
όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 5 του υπ’ αριθμ. 85/2012 Π.Δ., σύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας, «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του υπ’ αριθμ. 94/2012 
Π.Δ., μετονομασία του Υπουργείου Ναυτιλίας σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου με την υπαγωγή σε αυτό της Γεν. 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροπο−
ποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»» (ΦΕΚ Α΄ 149).

6. Την υπ’ αριθ. 8555/27−11−90 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αιγαίου «Πράξεις και 
έγγραφα αρμοδιότητας του Υπ. Αιγαίου, που εξαιρούνται 
από τους περιορισμούς της διάταξης του άρθρου 81, παρ. 
1 του Ν. 1892/90» (ΦΕΚ 741/Β/29−11−90).

7. Την υπ’ αριθ. ΔΔΟ/Φ. 101.22/6310/2012 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 2357/Β/
23−08−2012) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 61 αυτού.

8. Το από 12−11−1985 Π.Δ. «Χαρακτηρισμός ως παρα−
δοσιακού τμήματος της πόλης της Μυτιλήνης (Ιστορι−
κό Κέντρο), χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων 
και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυ−
τών» (ΦΕΚ 731/Δ/85) με το οποίο το κτήριο έχει χαρα−
κτηρισθεί ως διατηρητέο με αύξοντα αριθμό 32/Τομέας 
14 (στοιχεία καρτέλας χαρακτηρισμού), στην περιοχή
Άγ. Γεώργιος.

9. Τον φάκελο του κτηρίου του θέματος, ο οποίος μας 
διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. 451/ΦΣΧΟΠ/4−7−2012 διαβιβα−
στικό έγγραφο του Σ.Χ.Ο.Π  Γ.Γ.Αιγαίου και Ν.Π. Ν.Λέσβου και 
έλαβε τον αρ. πρωτ. 5331/4−7−2012 της Γ.Γ. Αιγαίου και Ν.Π.

10. Την από 06−03−2013 αιτιολογική έκθεση του Τμή−
ματος Διατηρητέων Κτηρίων της Δ/νσης Περιβάλλο−
ντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η 
οποία κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους, Σταματί−
να Πατεράκη και δια του μηχανικού Ιωάννη Δεληογλάνη 
στον Γρηγόριο Ζεϊμπέκη με το αριθ. πρωτ. ΔΠΕ/6740/
06−03−2013 έγγραφό μας.

11. Την από 12−3−2013 (αρ.πρωτ. 2477/14−3−2013 της Γ.Γ. 
Αιγαίου και Ν.Π. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου) 
απάντηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την οποία 
αποδέχονται την αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας μας.
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12. Την από 12−04−2013 εισηγητική έκθεση του Τμήματος 
Διατηρητέων Κτηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γ.Γ. 
Αιγαίου και Ν.Π. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προς 
το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α) του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α), 
συνοδευόμενη από τον φάκελο του θέματος, η οποία δι−
αβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. ΔΠΕ/2659/12−04−2013 έγγραφο 
της Υπηρεσίας μας στην Δ/νση Αρχιτεκτονικής του Υ.ΠΕ.Κ.Α, 
κατ’εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 (Ν.Ο.Κ) και 
σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 32326/20−9−2012 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής.

13. Το αρ.πρωτ. 24644/25−4−2013 διαβιβαστικό έγγραφο της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικής του Υ.ΠΕ.Κ.Α σύμφωνα με το οποίο 
διαβίβασε στο ΚΕ.Σ.Α, την εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας 
μας συνοδευόμενη από το φάκελο του κτηρίου του θέματος.

14. Το με αρ.πρωτ. 30843/20−05−2013 διαβιβαστικό έγγραφο 
της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής του Υ.ΠΕ.Κ.Α σύμφωνα με το 
οποίο μας επεστράφη ο φάκελος του κτηρίου του θέμα−
τος με συνημμένο το από 10−05−2013/θέμα 38ο/απόσπασμα 
πρακτικού της 8ης συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Α του Υ.ΠΕ.Κ.Α, 
σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα γνωμοδότησε «ό,τι συμ−
φωνεί με την πρόταση της Δ/νσης Περι¬βάλλοντος της Γ.Γ. 
Αιγαίου και Ν.Π., όπως αυτή διατυπώνεται στην εισήγηση», 
και έλαβε τον αρ. πρωτ. 5118/27−05−2013 της Γ.Γ. Αιγαίου και 
Ν.Π. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 
την έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Ειδική Ρύθμιση) με θέμα 
«Προσθήκη καθ’ ύψος και επισκευή διώροφου διατηρητέου 
κτηρίου στην οδό Λόγγου 11, στη Μυτιλήνη, φερόμενης ιδι−
οκτησίας Γρηγορίου Ζεϊμπέκη και Σταματίνας Πατεράκη», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παραγράφου 3γ 
και 3α, του Ν. 4067 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) (ΦΕΚ 
79/Α/9−4−2012) με τους παρακάτω περιορισμούς και όρους:

1) Επιτρέπεται η προσθήκη καθ' ύψος στο δώμα υφιστά−
μενου ισόγειου προσκτίσματος και η επισκευή του διατη−
ρητέου κτηρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λόγγου 11, 
στη Μυτιλήνη, φερόμενο ως ιδιοκτησία Γρηγορίου Ζεϊμπέκη 
και Σταματίνας Πατεράκη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 

μελέτη που εγκρίθηκε από το αρμόδιο όργανο και την ενη−
μερωμένη τεχνική έκθεση που προστέθηκε στο φάκελο του 
θέματος, χωρίς υπέρβαση των όρων δόμησης, της περιοχής.

2) Η προσθήκη καθ’ ύψος και οι λοιπές εργασίες επισκευής 
επί του διατηρητέου κτηρίου θα πραγματοποιηθούν σύμφω−
να με την αρχιτεκτονική μελέτη που εγκρίθηκε με το από 
3−7−2012/θέμα 19ο/απόσπασμα πρακτικού της 22ης συνεδρί−
ασης του Σ.Χ.Ο.Π. Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ν. 
Λέσβου, ενημερωμένη με την υπ’ αριθ. 6740/4−9−2012 τεχνική 
έκθεση του μελετητή μηχανικού.

3) Επιβάλλεται η διατήρηση του περιγράμματος του πα−
ραθύρου που καταργείται στον όροφο της δυτικής όψης του 
διατηρητέου, σε επαφή με την ως άνω νέα προσθήκη, και η 
διαμόρφωση της εσοχής του ως ερμάριο, προκειμένου να 
διατηρηθεί η υπόστασή του, καθώς αποτελεί το μοναδικό 
σωζόμενο άνοιγμα παραθύρου επί της αρχικής δυτικής όψης 
του διατηρητέου. Κατά αντιστοιχία και για τα υπόλοιπα 
ανοίγματα, τα οποία καταργούνται (στο ισόγειο, κάτω από 
την κλίμακα), προτείνεται η διατήρηση του περιγράμματος 
των, όπως παραπάνω.

4) Επιτρέπεται η καθ’ ύψος διάνοιξη των υφιστάμενων 
ανοιγμάτων (παραθύρων) και η μετατροπή τους σε θύρες, 
στο ισόγειο και στον όροφο της βόρειας όψης του διατη−
ρητέου κτηρίου, καθώς θα διευρύνουν τη λειτουργικότητα 
των υφιστάμενων χώρων.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικοί όροι 
και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με το από 12−11−
1985 Π.Δ. «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της 
πόλεως Μυτιλήνης (Ιστορικό Κέντρο). Χαρακτηρισμός ως 
διατηρητέων κτιρίων και επιβολή ειδικών όρων και περιορι−
σμών δόμησης αυτών» (ΦΕΚ 731/Δ/85).

5) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με το σχεδιάγραμμα που 
τη συνοδεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 5 Ιουνίου 2013

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου

και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ
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    Αριθμ. 5740/2561 (2)
Αναγνώριση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό «Βαθέως» 

με τον οικισμό «Σπαρτοχωρίου» του Δήμου Μεγανησίου 
Ν. Λευκάδας, ως κύριο δημοτικό (αρθ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 
24/31−5−1985 ΦΕΚ 270/Δ) και κατάργηση της 1281/28−11−03
απόφασης Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 1281/28−11−03).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7−6−10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α/27−12−10) «Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

3. Την 6932/699/1−2−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων»

4. Την Εγκ.6/2011 της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομι−
κών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την οποία η αρ−
μοδιότητα αναγνώρισης ως κύριας Δημοτικής ή Κοινοτικής 
οδού είναι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Το Π.Δ. 24/31−5−85 (ΦΕΚ 270 Δ) και ειδικότερα το άρθρο 
1 παρ. 2 όπου αναφέρει την διαδικασία που πρέπει να ακο−
λουθηθεί για την αναγνώριση Κοινοτικών οδών στις εκτός 
σχεδίου δόμησης περιοχές.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 34 του Ν. 4030/2011 
(ΦΕΚ 249/Α 25−11−2011)

7. Την με αρ. πρ. 10336/7938/5−11−2012 ορθή επανάληψη 
της Απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για την συγκρότηση των 

Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

8. Το 332/6−2−2013 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Μεγανησίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αίτημα 
του θέματος.

9. Την 118/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγα−
νησίου που συνηγορεί στην αναγνώριση του συγκεκριμένου 
δρόμου ως κύριο δημοτικό.

10. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομι−
κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Π.Ε. Λευκά−
δας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι−
κής Ελλάδας και Ιονίου, που διατυπώθηκε στο πρακτικό 5 
θέμα 3ον της συνεδρίασης 13−3−2013, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε την οδό που συνδέει τον οικισμό «Βαθέως» 
με τον οικισμό «Σπαρτοχωρίου» του Δήμου Μεγανησίου 
Ν. Λευκάδας, ως κύριο δημοτικό, όπως αποτυπώνεται στο 
συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5000 από το σημείο Α έως το 
σημείο Β.

Ο παραπάνω χάρτης συνοδεύει και είναι αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης.

Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καταρ−
γείται η 1281/28−11−03 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 
1281/28−11−03).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με τον συνοδευτικό χάρτη να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 3 Ιουνίου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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    Αριθμ. 5346/2480 (3)
Αναγνώριση της οδού που συνδέει τους οικισμούς Ευγή−

ρου και Συββότων και διέρχεται από τις περιοχές «Πλα−
γιές», «Αχρωψάς», «Λαγγαδά», «Αμπέλια», «Ξυλοκερατί−
δι» του Δήμου Λευκάδας, ως προϋφισταμένης του 1923.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7−6−10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α/27−12−10) «Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

3. Την 6932/699/1−2−2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».

4. Την Εγκ. 6/2011 της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδο−
μικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την οποία η 
αρμοδιότητα αναγνώρισης ως προϋφισταμένης του 1923 
είναι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 31,32,33,34 του Ν.4030/2011 
(ΦΕΚ 249/Α/25−11−2011 )

6. Την με αρ. πρ. 10336/7938/5−11−2012 ορθή επανάληψη 
της Απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για την συγκρότηση των 
Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

7. Την από 28−12−2012 αίτηση του Πιέρ Ρουίνα, μας διαβι−
βάστηκε το αίτημα που αφορά την υπόθεση του θέματος.

8. Την από Σεπτέμβριο 2012 Έκθεση φωτοερμηνείας του 
Τοπ. Μηχανικού Γρηγόρη Μπουρσινού, όπου αναφέρει ότι 
η χάραξη του προς αναγνώριση δρόμου εμφανίζεται στις 
α/φ του 1945 και 1960.

9. Την τεχνική έκθεση του Τοπ. Μηχανικού Γρηγόρη 
Μπουρσινού, σύμφωνα με την οποία ο δρόμος υπάρχει από 

το 1920, δεδομένου ότι προσκομίζεται το υπ’αριθμ. 1092/1920 
του Συμβολαιογράφου Δημήτριου Φατούρου συμβόλαιο, και 
αποτυπώνεται η εν λόγω ιδιοκτησία σε συνημμένο χάρτη, 
η οποία συνορεύει με την προς έγκριση οδό.

10. Την από 27−9−2012 εισήγηση της η Υπηρεσία Δόμησης 
του Δήμου Λευκάδας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για 
την αναγνώριση της οδού του θέματος.

11. Την υπ’ αριθμ. 125/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότη−
τας Ζωής του Δήμου Λευκάδας και την 374/2012 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, που συνηγορούν στην 
αναγνώριση της συγκεκριμένης οδού ως προϋφισταμένης 
του 1923.

12. Το 32/4−3−2013 έγγραφο του ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Λευκάδας, 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η θετική γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Π.Ε. Λευκάδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που διατυπώ−
θηκε στο πρακτικό 4 θέμα 2ο της συνεδρίασης 27−2−2013, 
αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε την οδό που συνδέει τους οικισμούς Ευγή−
ρου και Συββότων και διέρχεται από τις περιοχές «Πλαγιές», 
«Αχρωψάς», «Λαγγαδά», «Αμπέλια», «Ξυλοκερατίδι» του Δήμου 
Λευκάδας, ως προϋφισταμένης του 1923, όπως αποτυπώ−
νεται στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5000 από το σημείο Α 
έως το σημείο Β.

Ο παραπάνω χάρτης συνοδεύει και είναι αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με τον συνοδευτικό χάρτη να δημοσι−
ευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Κέρκυρα, 3 Ιουνίου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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    Αριθμ. 1356 (4)
Τροποποίηση σχεδίου πόλης Δροσιάς, Δημοτικής Ενότητας 

Ανθηδόνος, Δήμου Χαλκιδέων, στο Ο.Τ.117, σε συμμόρ−
φωση προς την υπ’ αριθ. 1014/2001 απόφαση του Διοικη−
τικού Εφετείου Πειραιώς, Τμήμα Δ΄ Ακυρωτικό.

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Το Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27−12−2010) Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Την αριθ. 1380/37/7−1−2013 (ΦΕΚ 20/ΥΟΔΔ/18−1−13 όπως 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 53/ΥΟΔΔ/12−2−13) απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.

4. Την αριθ. οικ.10544/297/30−1−2013 απόφαση Περιφερει−
άρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση άσκησης 
τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

5. Τις διατάξεις του από 17−7/16−8−1923 Ν.Δ. (ΦΕΚ 228/Α/29) 
«Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους 
και οικοδομής αυτών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2831/00 (ΦΕΚ 
140/Α/00) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του Ν. 
3044/26−08−02 (ΦΕΚ 197/Α/02).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. της 3−4−29 (ΦΕΚ 
155/Α/29) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγρ. 
3 του Ν. 1577/85.

8. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α/83) και ειδικότερα 
του άρθρου 28 αυτού.

9. Την αριθ. 18894/5−5−06 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 6/2006) του 
ΥΠΕΧΩΔΕ «Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού».

10. Την αριθ. 60/12080/85/2−10−87 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 
85/87) «Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του Ν. 1337/83».

11. Τις αριθ. 1/61, 8/75, 84/00, 43511/161/88 και 29454/03 εγκυ−
κλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ.

12. Το Κανονιστικό Διάταγμα της 30/8/42 (ΦΕΚ 251Α) «περί 
εγκρίσεως σχεδίου Χαλίων».

13. Την αριθ. 1014/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιώς−τμήμα Δ΄ Ακυρωτικό, με την οποία ακυρώθηκε η 
άρνηση της Διοίκησης να άρει την ρυμοτομική απαλλοτρίωση 
που επιβλήθηκε με το από 30/8/42 Κ.Δ. (ΦΕΚ 251 Α), στην ιδι−
οκτησία των Κων/νου Φρυγανά και Μαρίας Φρυγανά−Καλτσά.

14. Την αριθ. 87/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ανθηδόνος, με την οποία συμφωνεί για την τροποποίηση 
του σχεδίου πόλεως σύμφωνα με την από Ιούλιο 2010 πρόταση 
τροποποίησης του Πολιτικού Μηχανικού Παϊκου Βραχνού.

15. Το αριθ. 4/20−7−2011 (θέμα 2ο) πρακτικό του ΣΧΟΠ Εύ−
βοιας, με το οποίο δεν εγκρίθηκε η από Ιούλιο 2010 πρόταση 
τροποποίησης του Πολιτικού Μηχανικού Παϊκου Βραχνού και 
επεστράφη το θέμα προκειμένου να υποβληθεί νέα πρόταση 
τροποποίησης με ευθυγράμμιση της προτεινόμενης οδού με 
την υφιστάμενη μεταξύ των Ο.Τ.112 και 116 οδό.

16. Την αριθ. 19/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Χαλκιδέων με την οποία εγκρίθηκε η προτεινόμενη 
τροποποίηση του σχεδίου πόλης Δροσιάς, σύμφωνα με το 
από Ιανουάριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:200, της Δ/
νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων και τα αποδεικτικά 
κοινοποίησης της απόφασης αυτής στους ενδιαφερόμενους.

17. Την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στις εφημερί−
δες «Ευβοϊκό Τύπο» και «Γενική Δημοπρασιών».

18. Την από 20−3−2012 ένσταση της Μαρίας Καλτσά κατά 

της αριθ. 19/2012 απόφασης, στην οποία αναφέρεται ότι η 
προτεινόμενη τροποποίηση θα έπρεπε να συνταχθεί έτσι 
ώστε να παραχωρείται ίση επιφάνεια από τις δύο ιδιο−
κτησίες, την δική της και του Κων/νου Φρυγανά, για την 
πλατεία Κονδύλη, ενώ παράλληλα ζητά αποζημίωση για 
την υπόλοιπη επιφάνεια του οικοπέδου και τα επικείμενα.

19. Την αριθ. 129/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Χαλκιδέων με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της 
απόρριψης της ένστασης, με το σκεπτικό ότι «η πρόταση 
τροποποίησης βασίστηκε σε πολεοδομικά και κυκλοφοριακά 
κριτήρια και ο δρόμος μεταξύ του Ο.Τ.117 και της πλατείας 
Κονδύλη εξυπηρετεί κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής».

20. Την αριθ. 331/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Χαλκιδέων για «εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό 
του Δήμου 72.000 €, με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του 
σχεδίου πόλης Δροσιάς Δήμου Χαλκιδέων μεταξύ Ο.Τ.117 και 
της πλατείας Κονδύλη όπως ακριβώς φαίνεται στο τοπογρα−
φικό διάγραμμα κλ. 1:200 που συνοδεύει τις 19/2012 και 129/2012 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου» και τον λογαριασμό 
40.7421.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου με τίτλο «Εφαρ−
μογή σχεδίου πόλης Δροσιάς Δήμου Χαλκιδέων στο Ο.Τ.117 και 
της πλατείας Κονδύλη» και πίστωση 72.000,00 €.

21. Το αριθ. 7/24−9−2012 (θέμα 1ο) πρακτικό του Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

22. Το αριθ. 6576/12/21−3−13 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσία 
Δόμησης Δήμου Χαλκιδέων με το οποίο αποστέλλονται 
φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των προς 
αποζημίωση ακινήτων, από τα οποία προκύπτει συνολική 
δαπάνη αποζημίωσης 43.968,25 €.

Και επειδή
Α. Η προτεινόμενη τροποποίηση, αποτελεί σημειακή−εντο−

πισμένη τροποποίηση, συνεπώς η έγκριση της αποτελεί αρ−
μοδιότητα της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 186.ΙΙ.ΣΤ.39 
του Ν. 3852/2010.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγρ. 4 του Ν. 2831/2000, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 
3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, επιτρέπεται όμως η 
μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκα−
στικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των 
αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση 
της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

Γ. Από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Χαλκιδέων των αριθ. 19/2012, 129/2012 και 331/2012 αποφά−
σεων, προκύπτει ότι η πρόταση τροποποίησης ελήφθη με 
πολεοδομικά κριτήρια και ότι προβλέπεται η προσήκουσα 
αποζημίωση για τα τμήματα των ιδιοκτησιών στα οποία 
επιβάλλεται εκ νέου η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, συνεπώς 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγρ. 3, του άρθρου 32 
του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) για την μερική εκ νέου επιβολή της 
αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Δ. Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με το 
αριθ. 7/24−9−2012 (θέμα 1°) πρακτικό, γνωμοδότησε ομόφωνα 
υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης του σχεδίου πόλεως 
Δροσιάς, αποφασίζουμε:

Α. Απορρίπτουμε την από 20−3−2012 ένσταση της Μαρίας 
Καλτσά κατά της αριθ. 19/2012 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων.

Β. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Δρο−
σιάς Δήμου Χαλκιδέων στο Ο.Τ. 117 και την πλατεία Κονδύλη, 
σύμφωνα με το από Ιανουάριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα 
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κλ. 1:200 της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων που 
συνοδεύει την παρούσα, με σκοπό την άρση της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των Κων/νου Φρυγανά και 
Μαρίας Φρυγανά−Καλτσά και την μερικώς εκ νέου επιβολή 
αυτής, ήτοι εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 
στο τμήμα 1 −2−3−4−40−16−17−18−19−1 της ιδιοκτησίας Κων/νου 
Φρυγανά και στο τμήμα 16−17−18−19−20−21−22−23−24−25−26−27−

28−29−29'−30−31−36−37−38−39−16 της ιδιοκτησίας Μαρίας Φρυ−
γανά−Καλτσά.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διά−
γραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 7 Ιουνίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ    
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