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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ  25-5-2018  2ες  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 
 Πην Τπρηθό ζήκεξα ηελ 25ελ ηνπ κελόο Καΐοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Ξαραζθεσή 

θαη ώξα 12:00΄, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 6166/21-5-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύζεθε ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν, 

2. Θαλειιάθε Ληθόιαν, Αληηπξόεδξν, απόληα, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Εεξβό Ληθόιαν  

3. Γάην Γεώξγην – Αιθηβηάδε, 

4. Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδα, απόληα, 

5. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απόληα, 

6. Ρξέδνπ Καξία-Διέλε,  

7. Γειαθνπξίδε Ησάλλε, σο κέιε, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

 Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο δήηεζε λα ζπδεηεζεί ην 10ν ζέκα Ζ.Γ. σο 1ν ζέκα Ζ.Γ. 

Ζ Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ελέθξηλε νκόθσλα. 

Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Γειαθνπξίδεο απερώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο 

Ζ.Γ. θαη επαλήιζε κεηά ηε ςήθηζε απηνύ. 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνύηζηνο 

Γεώξγηνο. 

ΘΔΚΑ  1Ν Ζ.Γ. 

Ρροποποίεζε εγθεθρηκέλοσ ρσκοηοκηθού ζτεδίοσ ζηο Ν.Ρ.47  

ηες Γεκοηηθής Θοηλόηεηας Φηιοζέες ηοσ Γήκοσ Φηιοζέες-Τστηθού. 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

      Πην  νηθνδνκηθό  ηεηξάγσλν  47,  πνπ  πεξηβάιιεηαη  από  ηηο  νδνύο  Βνξείνπ  Ζπείξνπ, Κάιεκε, 

Γξάκκνπ  Βίηζη, Αγ. Φηινζέεο  θαη  Ξεινπνλλήζνπ  Θαη  απνηειεί  ηνλ  «Θνηλόρξεζην  Σώξν  Αγίαο  

Φηινζέεο»,  ζηνλ νπνίν  βξίζθεηαη ε  θξύπηε  ηεο  Αγίαο  Φηινζέεο,  παξνπζηάδεηαη  ζεκαληηθή  αζπκθσλία  



κεηαμύ  ηνπ  εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ  θαη  ηεο  πθηζηάκελεο  πινπνηεκέλεο  από  δεθαεηίεο  πξαγκαηηθήο  

θαηάζηαζεο. 

     Ρν  γεσηεκάρην  ηνπ  ιόθνπ  (αιζύιιην)  είλαη  ηδηνθηεζίαο  ηνπ  Γήκνπ  Φηινζέεο  -  Τπρηθνύ. Πύκθσλα  

κε  ηελ  θείκελε  λνκνζεζία  ν  Γήκνο  ππνρξενύηαη  λα  λνκηκνπνηήζεη  ηα  θηίξηα  ηδηνθηεζίαο  ηνπ  θαη  λα 

ηα  δειώζεη  ζην  Δζληθό Θηεκαηνιόγην. Θαηά ηελ ηνπνγξαθηθή  Απνηύπσζε  θαηά  ΔΠΓΑ ’87  πνύ  έρεη  γίλεη  

γηα  ινγαξηαζκό  ηνπ  Γήκνπ  θαη  ηηο  λνκηκνπνηήζεηο  ησλ  θηηζκάησλ  ηνπ  ιόθνπ,  παξνπζηάδεηαη  

ζεκαληηθή  αζπκθσλία  κεηαμύ  ηνπ  εγθεθξηκέλνπ  ξπκνηνκηθνύ  ζρεδίνπ  θαη ηεο πξαγκαηηθήο  θαηάζηαζεο  

ζην  ρώξν  θαηά  4,00  πεξίπνπ ζηξέκκαηα. Δπίζεο  κε  ηελ  από  21εο -2 -2000  πνπξγηθή  Απόθαζε,  

εληάζζεηαη  ζε  δώλε  πξνζηαζίαο  όινο  ν  ιόθνο, ελώ ηκήκαηά  ηνπ είλαη εθηόο  ξπκνηνκίαο. 

     Δθπνλήζεθε  γηα ην ιόγν  απηό,  από  ηελ  Ρερληθή  πεξεζία  ηνπ  Γήκνπ, Κειέηε  Ρξνπνπνίεζεο  

Οπκνηνκηθνύ,  νινθιεξσκέλνο  θάθεινο, ηεο νπνίαο  ηίζεηαη  ππόςε  ηεο  Δπηηξνπήο  Ξνηόηεηαο  Εσήο. 

      Ζ  Ρξνπνπνίεζε  είλαη αλαγθαία  ώζηε : 

α) λα  ελαξκνληζηεί  ην  ξπκνηνκηθό  ζρέδην  κε ηελ πθηζηακέλε  πινπνηεκέλε  από  δεθαεηίεο  πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε  ηνπ  ιόθνπ (αιζπιιίνπ) ηνπ  θνηλόρξεζηνπ  ρώξνπ  Αγίαο  Φηινζέεο. 

β) λα  ελαξκνληζηεί  ε  από  21εο – 02 – 2000  πνπξγηθή  Απόθαζε  (ΦΔΘ 12Β / 10-03-2000)  πνπ  

ραξαθηεξίδεη  ηελ  Θξύπηε  σο  ηζηνξηθό  δηαηεξεηέν  κλεκείν  κε  δώλε  πξνζηαζίαο  όιν  ηνλ  ιόθν,  

επεηδή  ζπλδέεηαη  κε  ηελ  δηαρξνληθή  ιαηξεία  ηεο  Αγίαο  Φηινζέεο. 

γ) λα  πξνζαξκνζηεί  ην  ξπκνηνκηθό  ζρέδην  ζην  Λέν  Νηθνδνκηθό  Θαλνληζκό  Λ. 4067/12 (ΦΔΘ 79Α/9-4-

2012) θαζώο  θαη  ζην  λέν  λόκν  πεξί  Διέγρνπ  θαη  Ξξνζηαζία  ηνπ  Γνκεκέλνπ  Ξεξηβάιινληνο  Λ. 

4495/17  (ΦΔΘ 167Α/3-11-2017). 

δ) λα  ελαξκνληζηεί  ην  ξπκνηνκηθό  ζρέδην  ηεο  πεξηνρήο  κε  Απόζπαζκα  ηνπ  Θηεκαηνινγηθνύ  

Γηαγξάκκαηνο  ηνπ  Δζληθνύ  Θηεκαηνινγίνπ,  ηόζν  θαηά  ηελ κνξθή  όζν  θαη  θαηά  ηα  εκβαδά  ησλ 

ηδηνθηεζηώλ  (ΘΑΔΘ 05/142/0236001).   

ε) λα  ελαξκνληζηνύλ  νη  ραξάμεηο  ησλ  πεξηκεηξηθώλ  ήδε  νξηζηηθά  δηακνξθσκέλσλ  νδώλ,  κε  ην  

ξπκνηνκηθό  ζρέδην. 

     Δπνκέλσο  πξνηείλεηαη  1) Ρξνπνπνίεζε  ηνπ  εγθεθξηκέλνπ  ξπκνηνκηθνύ  δηαγξάκκαηνο  ηνπ  Γήκνπ  

Φηινζέεο  -  Τπρηθνύ,  ζην  νηθνδνκηθό  ηεηξάγσλν  47,  κε  κεηαηόπηζε  ηεο  ζέζεο  ησλ  ξπκνηνκηθώλ  θαη  

νηθνδνκηθώλ  γξακκώλ  2) ν  θαζνξηζκόο  ησλ  ρξήζεσλ  γεο  θαη  3) ησλ  όξσλ  δόκεζεο  πξνο  

ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  από  21-02-2000 πνπξγηθή  Απόθαζε  (ΦΔΘ 12Β/10-03-2000)  θαη  ελαξκόληζε  ηνπ  

ξπκνηνκηθνύ  ζρεδίνπ  πόιεο,  κε ηελ πθηζηάκελε  πινπνηεκέλε  από  δεθαεηίεο  πξαγκαηηθή  θαηάζηαζε, 

όπσο  αθξηβώο  πεξηγξάθεηαη  ζηελ  ζπλεκκέλε  Ρερληθή  Έθζεζε. 

      Δλεκεξσηηθά  αλαθέξνπκε  όηη  ηόζν  ην  νίθεκα  ηεο  Δθθιεζίαο  όζν  θαη  όιεο  νη  ππόινηπεο  

θαηαζθεπέο  όπσο  W.C, αξρνληαξίθη,  λεσθόξην  θαη  πξνζθνπηθό,  έρνπλ  λνκηκνπνηεζεί  κε  ηνλ  Λ. 

4178/2013  (Ρερληθή  Έθζεζε / 2.3   ζην  ηέινο). 



      Κε  ηελ ηξνπνπνίεζε  πξνθαιείηαη  αύμεζε   ηνπ  λνκίκνπ  εκβαδνύ  γεσηεκαρίνπ  ηνπ  ιόθνπ  

(αιζπιιίνπ)  ηνπ  θνηλόρξεζηνπ  ρώξνπ  Αγίαο  Φηινζέεο, ηδηνθηεζίαο  ηνπ  Γήκνπ  Φηινζέεο -  Τπρηθνύ  

θαηά  4,0  ζηξέκκαηα. 

      Γελ  πξνθαιείηαη  δαπάλε ζε  βάξνο  ηνπ  Γήκνπ  ἤ  ηνπ  θξαηηθνύ  πξνϋπνινγηζκνύ.   

Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ  Δπηηροπή Ξοηόηεηας Εωής αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73  & 75 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4067/2012 (ΦΔΘ 79Α/9-4-2012), 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4495/2017  (ΦΔΘ 167Α/3-11-2017), 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4178/2013, 

6. Ρελ από 21-2-2000 πνπξγηθή  Απόθαζε  (ΦΔΘ 12Β/10-03-2000), 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Θξαηείηαη. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 26/2018 

 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηνλ Ξξόεδξν θαη ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο. 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                          ΡΑ ΚΔΙΖ 
 

 
ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

              Γάηος Γεώργηος – Αιθηβηάδες 

              Ρρέδοσ Καρία-Διέλε 
              Γειαθοσρίδες Ηωάλλες 

              Εερβός Ληθόιαος 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ  
Από ην πξαθηηθό ηεο 2ες Ππλεδξηάζεσο ηεο 

Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο Φηινζέεο – Τπρηθνύ 
ζηηο 25-5-2018 

Τστηθό,   4-6-2018 

 

 
 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  
 

 
                  ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ 


