ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Απόφαση υπαγωγής στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.3894/2010 του
επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την
εταιρεία «AGC Equity Partners»
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα υλοποίησης το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ».

2

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου
«Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα
υλοποίησης την εταιρεία «AGC Equity Partners».

3

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου
«CAPE THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη
στο Λασίθι», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία
«Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.».

4

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου στους Δήμους
Μεταμόρφωσης και Πεύκης - Λυκόβρυσης», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «PANITA LTD».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 37
(1)
Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα
υλοποίησης το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ».
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε

Αρ. Φύλλου 1624

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).
2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών
Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/02-12-2010).
3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/τ.Β΄/
22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010.
4. Την αριθμ. 3900/27-07-2018 αίτηση του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» προς την εταιρεία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα υλοποίησης το
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ» ως Στρατηγικής
Επένδυσης στις διατάξεις στο ν. 3894/2010.
5. Τις αριθμ. 327/06-12-2018 και 331/13-02-2019
γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3
του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της
ως άνω αίτησης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του
ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης», με φορέα υλοποίησης το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής
επένδυσης, με βάση την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο πρακτικό απόφασης και τις αριθμ. 327/06-12-2018
και 331/13-02-2019 γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2019
Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη
Υπουργός Εσωτερικών

Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός Τουρισμού

Υπουργός Επικρατείας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 38

(2)

Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου
«Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα
υλοποίησης την εταιρεία «AGC Equity Partners».
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).
2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών
Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/02-12-2010).
3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/
τ.Β΄/22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του
ν. 3894/2010.
4. Την αριθμ. 4100/7-12-2018 αίτηση της εταιρείας
«AGC Equity Partners» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την
ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική Ανάπτυξη
στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «AGC
Equity Partners», ως Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις στο ν. 3894/2010.
5. Την αριθμ. 330/31-01-2019 γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του
ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «Τουριστική
Ανάπτυξη στη Μύκονο», με φορέα υλοποίησης την
εταιρεία «AGC Equity Partners», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής
επένδυσης, με βάση την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο πρακτικό απόφασης και την αριθμ. 330/31-01-2019
γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2019
Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη
Υπουργός
Οικονομικών

Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος

Υπουργός Τουρισμού

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργός Επικρατείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 39
(3)
Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου
«CAPE THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη
στο Λασίθι», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία
«Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.».
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).
2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών
Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/02-12-2010).
3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/
τ.Β΄/22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του
ν. 3894/2010.
4. Την αριθμ. 3700/12-03-2018 αίτηση της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris Hotels S.A.» προς την εταιρεία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «CAPE
THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι»,
με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία
Τουριστικών Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris
Hotels S.A.» ως Στρατηγικής Επένδυσης στις διατάξεις
στο ν. 3894/2010.
5. Τις αριθμ. 327/06-12-2018 και 331/13-02-2019
γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3
του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της
ως άνω αίτησης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του
ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «CAPE THOLOS,
Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι», με φορέα
υλοποίησης την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με δ.τ. «Maris
Hotels S.A.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων
του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με βάση
την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο πρακτικό απόφασης και τις αριθμ. 327/06-12-2018 και 331/13-02-2019
γνωμοδοτήσεις της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2019
Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη
Υπουργός
Οικονομικών

Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος

Υπουργός Τουρισμού

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργός Επικρατείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 36
(4)
Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου
στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης - Λυκόβρυσης», με φορέα υλοποίησης την εταιρεία
«PANITA LTD».
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).
2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών
Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/02-12-2010).
3. Τις 3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/
τ.Β΄/22-02-2011), βάσει των άρθρων 3 και 16 του
ν. 3894/2010.
4. Την αριθμ. 3300/16-6-2017 αίτηση της εταιρείας
«ΡΑΝΙΤΑ LTD» προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την
ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου
εμπορικού κέντρου στους Δήμους Μεταμόρφωσης και
Πεύκης - Λυκόβρυσης» ως Στρατηγικής Επένδυσης στις
διατάξεις του ν. 3894/2010.
5. Την αριθμ. 314/28-09-2017 γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-
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ων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της
ως άνω αίτησης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του
ν. 3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού κέντρου στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης - Λυκόβρυσης», με φορέα υλοποίησης
την εταιρεία «ΡΑΝΙΤΑ LTD» στις Διαδικασίες Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με βάση την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, το οικείο
πρακτικό απόφασης και την αριθμ. 314/28-09-2017
γνωμοδότηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

Τεύχος B’ 1624/10.05.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
Εγκρίσεις - Βεβαιώσεις

ΙΙμ/νßα: 28Ι04Ι2017
λγι^
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜοΚΡΑτΙΑ
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ΓΕΝιΚΗ Δ/ιν:μ ΑΡΧΑtοτΗτΩΝ &
1,52 37 ΦιλοθÝη, ΑθÞνα
ΠΟΛΙΤΙΣΤ| ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΙΑΣ
(συν. 1_ τεχν, ÝκΟεση, 1τοπογρ,,

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤμÞ μα Βυζαντινþν και Μεταβυζαντινþν
Αρχαιολογικþν Χþρων, Μνημεßων,
ΑρχαιογνωστικÞò'Ερευναò κατ Μουσεßων
Ταχ, Δ/νση: Επαμεινþνδα 10 * ΑθÞνα
Ηλεκτρ. Δ/νση ; efak}zk@cuiture,gr
Ταχ. Κþδικαò: 1-05 55
Πληροφορßεò: Εμ. Ψαρρüò- Μ. Κονιþτη
ΤηλÝÞωνο : 2 10-3250]-48
Τηλ/τυπßα (fax) : 2 10-3 215897

ΚοΙΝ:

1,

1

διÜγρ, κÜλυψηò)

Υπηρεσßα Δüμησηò ΔÞμου Μυκüνου
(συν, 1 τεχν. Ýκýεση, 1 τοπογρ.,

2

1διÜγρ. κÜλυψηò)
Αστυνομικü ΤμÞμα Μυκüνου

3

κ, ΙωÜννη Πιτσßκο

ι

συντηρητÞ αρχαιοτÞτων

Μουσεßο Μυκüνου
(συν. 1 τεχν, Ýκθεση,

1διÜγρ. κÜλυι!ηò)
Υπηρεσßα ΝεωτÝρων Μνημεßων και
Τεχνικþν'Εργων ΑττικÞò, ΑνατολικÞò
ΣτερεÜò ΕλλÜδαò και ΚυκλÜδων
Λυσßου & Κλεψýδραò 1
105 55 ΑθÞνα

ΘΕΜΑ: ΑνÝγερση ξενοδοχεßου πολυτελεßαò "ΝοRΤΗ" φερομÝνηò ιδιοκτησßαò
ΜÜτσα ΣαμουÞλ, στη θÝση ΚαραπÝτηò Μυκüνου,

ΣχΕΤ.: α, Η απü 14-11-2016 (αρ, εισερχ. ΕΦΑΙαΚ/1-251,2/Ι6-ºº-2ο16)αßτηση
β. ΕΦΑ ΚυκλÜδων 4506/9-12-2ο16
γ, Η απü 28-3-2Ο17 αναÞορÜ
Σαò σΤÝλνΟυμε συνημμÝνα αρχιτεκτονικÞ μελÝτη γηπÝδου εμβαδοý 27.g72,oo τ,μ.,
φερομÝγηò
ΙδΙΟΚΤησßαò σαò στη θÝση «ΚαραπÝτηò» Μυκüνου και σαò κÜνουμε
γνωστü üτι μετÜ απü αυτοψßα και
δΟΚΙμασcΙΚÝò τομÝò δεν εντοπßστηκαν αρχαßα και επομÝνωò δεν υπÜρχει καταρχÞν αντßρρηση απü την

ÜΙΙΟψη ΤΟυ αρΧ/κοý νüμου, üσον αÞορÜ στιò αρμοδιüτητÝò
μαò, για την ανÝγερση ξενοδοχεßου
ΠΟλυΤελεßαò "NORTH" δυναμικüτηταò θ8 κλινþν, συνολικÞò κÜλυιΙηò 2.5o1,7g τ,μ. και συνολικÞò
δüμησηò 3.405,96 τ,μ., εÞüσον δεν αντßκειται στιò ισχýουσεò πολεοδομικÝò διατÜξειò,
Η ÜδεΙα δßνεται με τον üρο τηò παρακολοýθησηò των εκσκαφικþν εργασιþν απü υπÜλληλο
τηò

ΥΠηρεσßαò μαò (τηλ. Μουσεßου Μυκüνου 22890-22325) ο οποßοò πρÝπει να ειδοποιηθεß Ýγκαιραπριν απü την Ýναρξη των εργασιþν. Σε περßπτωση που θα βρεθοýγ αρχαßα οι
εργασßεò θα σταματÞσουν για να γßνει σωστικÞ ανασκαÞÞ σýμφωνα με τον γ, 3ο28/ο2 «Για τηγ

ΤΟυλÜΧΙσΤΟν 20 μÝρεò

Προστασßα των ΑρχαιοτÞτων και εν γÝνει τηò ΠολιτιστικÞò ΚληρονομιÜò»,

Σε περßπτωση τροποποιÞσεων απü την αρμüδια Υπηρεσßα Δüμησηò η μελÝτη

θα

επανυποβληθεß για αναθεþρηση στην Υπηρεσßα μαò.
ΕΠΙσημαßνουμε üτι οποιαδÞποτε παρÝκκλιση των οριζομÝνων στο παρüν ÝγγραÞο αßρει
αυτομÜτωò τη χορηγηθεßσα Ýγκριση,
ΤΟ Παρüν ΤΟ οποßο χορηγεßται ατελþò, δεν αντικαθιστÜ οποιαδÞποτε Üλλη κατÜ γüμο
απαραßτητη Üδεια και δεν αποτελεß αναγνþριση ιδιοκτησßαò,
Ο ΠροßστÜμενοò τηò Εφορεßαò

ΑρχαιοτÞτων ΚυκλÜδων
Κ,α,α.

Μαρßα Ζ, ΣιγÜλα
Αρχαιολüγοò

Π

Διοικητι κüq'ß

bιλßκη
τιÜ λληλοη
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157 37 ΦιλοθÝη, ΑθÞνα
(συν. 1τεχν. Ýκθεση, 1 τοιtογρ,,
1 διÜγρ. κÜλυιΙ.ιηò)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤμÞμα Βυζαντινþν και Μεταβυζαντινþν
Αρχαιολογικþν Χþρων, Μνη μεßων,
ΑρχαιογνωστικÞò'Ερευναò KaL Μουσεßων
Ταχ, Δ/νση: Επαμεινþνδα 10 - ΑθÞνα
Ηλεκτρ. Δ/νση : efakyk@culture,gr
Ταχ. Κþδικαò: 105 55
ΠληροÞορßεò: Εμ. Ψαρρüò-Μ, Κονιþτη
ΤηλÝφωνο : 2 10-3250]-48
Τηλ/τυπßα (fax) : 210-32º5897

Υπηρεσßα Δüμησηò ΔÞμου Μυκüνου
(συν, 1 τεχν, Ýκýεση, 1 τοπαγρ,,

ΚοΙΝ:

1διÜγρ. κÜλυψηò)
2
3

Αστυνομικü ΤμÞ μα Μυκüνου
κ. lωÜννη Πιτσßκο
συντηρητÞ αρχαιοτÞτων

Μουσεßο Μυκüνου
(συν. 1 τεχν. Ýκýεση,

διÜγρ, κÜλυιΙηò)
Υπηρεσßα ΝεωτÝρων Μνημεßων και
Τεχνικþν'Εργων ΑττικÞò, ΑνατολικÞò
ΣτερεÜò ΕΜÜδαò και ΚυκλÜδων
1,

Λυσßου & Κλει.!ýδραò
105 55 ΑθÞνα

1

ΘΕΜΑ: ΑνÝγερση ξενοδοχεßου πολυτελεßαò "SOUTH" φερομÝνηò ιδιοκτησßαò
ΜÜτσα ΣαμουÞλ, στη θÝση ΚαραπÝτηò Μυκüνου.

ΣΧΕΤ.: α. Η απü 14-11-2016 (αρ. εισερχ. ΕΦΑΚΥΚ/12513/\6-Ι1^2016) αßτηση
β. ΕΦΑ ΚυκλÜδων 45Ο5/9-º2-2Ο76
γ. Η απü 28-3-2Οº7 αναφορÜ

Σαò στÝλνουμε συνημμÝνα αρχιτεκτονικÞ μελÝτη γηπÝδου εμβαδοý 21.760,00 τ,μ., φερομÝνηò
ιδιοκτησßαò σαò στη θÝση «ΚαραπÝτηò» Μυκüνου κατ σαò κÜνουμε γνωστü üτι μετÜ απü αυτοψßα και
δοκιμαστικÝò τομÝò δεν εντοπßστηκαν αρχαßα και επομÝνωò δεν υπÜρχει καταρχÞν αντßρρηση απü την

Üποψη του αρχ,/κοý νüμου, üσον αφορÜ στιò αρμοδιüτητÝò μαò, για την ανÝγερση ξενοδοχεßου
πολυτελεßαò "SOUTH" δυναμικüτηταò 98 κλινþν, συνολικÞò κÜλυψηò 2,394.09 τ.μ, και συνολικÞò
δüμησηò 3,609.44 τ.μ., εÞüσον δεν αντßκειται σττò ισχýουσεò πολεοδομικÝò διατÜξειò.
Η Üδεια δßνεται με τον üρο τηò παρακολοýθησηò των εκσκαÞικþν εργασιþν απü υπÜλληλο τηò
Υπηρεσßαò μαò (τηλ, Μουσεßου Μυκüνου 2289Ο-22325) ο οποßοò πρÝπει να ειδοποιηθεß Ýγκαιρα*
τουλÜχιστον 20 μÝρεò πριν απü την Ýναρξη των εργασιþν. Σε περßπτωση που θα βρεθοýν αρχαßα οι
εργασßεò θα σταματÞσουν για να γßνει σωστικÞ ανασκαφÞ σýμφωνα με τον ν,3028ΙΟ2 «Για την
Προστασßα των ΑρχαιοτÞτων και εν γÝνει τηò ΠολιτιστικÞò ΚληρονομιÜò»,

Σε

περßπτωση τροποποιÞσεων απü την αρμüδια Υπηρεσßα Δüμησηò

ειιανυποβληθεß για αναθεþρηση στην Υπηρεσßα μαò.

η

μελÝτη θα

Επισημαßνουμε üτι οποιαδÞποτε παρÝκκλιση των οριζομÝνων στο παρüν ÝγγραÞο αßρει
αυτομÜτωò τη χορηγηθεßσα Ýγκριση.
Το παρüν το οποßο χορηγεßται ατελþò, δεν αντικαθιστÜ οποιαδÞποτε Üλλη κατÜ νüμο
απαραßτητη Üδεια και δεν αποτελεß αναγνþριση ιδιοκτησßαò.
Ο ΠροßστÜμενοò τηò Εφορεßαò
_,.," "

ι

l,'

ΑρχαιοτÞτων ΚυκλÜδων
Κ,α.α.

Μαρßα Ζ. ΣιγÜλα
Αρχαιολüγοò
ΑκριβÝò αντßγραφο απü το πρωτüτυπο
ι.

\;.

,\

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΟΡ1Ι-ΚΜ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερμούπολη, 16-Μαϊ-13
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 24315/1597

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. 14 Ν. 998/79

σε έκταση εμβαδού Ε=60.324,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση:
«Καραπέτη», Δήμου Μυκόνου, νήσου Μυκόνου
Η Δ/ντρια Δασών Ν. Κυκλάδων

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 998/79(ΦΕΚ 289/τ.Α’/29.12.79) “Περί προσωρινής επίλυσης αμφισβητήσεων επί δάσους ή δασικής
εκτάσεως”.
Τις διατάξεις των αρ. 3 και 4 του ίδιου ως άνω Νόμου, που αναφέρονται στην έννοια και στον χαρακτηρισμό δασών ή δασικών εκτάσεων ,
των άρθρων 12, 13, 38 και 74 του ιδίου νόμου, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303/Α’/24-122003), Ν.3818/10(ΦΕΚ 17/Α’/16-02-2010), Ν.3698/08(ΦΕΚ 198/Α’/02-10-2008) καθώς και την πάγια νομολογία επί αυτών των θεμάτων .
Το αρ. πρ. 93925/9301/14.01.97 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, που μνημονεύονται σ’ αυτό, περί
της έννοιας του εννόμου συμφέροντος.
Τις αρ. πρ. 87234/7539/03.09.97, 114959/855πε/12.01.2000, 88416/579πε/01.12.2000, 104385/809/28.11.01, 103062/22.12.2008
εγκύκλιες διαταγές του Υπουργού Γεωργίας, που αφορούν οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων.
Την από 09/03/13 σχετική αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης Στάθη Παναγιώτη
Την αρ. πρ. ΔΥ/ 15-05-13 εισήγηση και σχετική έκθεση φωτοερμηνείας αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας καθώς και τη σύμφωνη
γνώμη μας.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

Κατόπιν αιτήσεως του/της ενδιαφερόμενου/ης και σύμφωνα με την παρ. 1, άρ. 14 του Ν. 998/79 σε εφαρμογή του
αρ. 3 του ίδιου Νόμου στον ακόλουθο χαρακτηρισμό χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμβαδού 60.324,00 τ.μ., που
βρίσκεται στη θέση «Καραπέτη», κτηματικής περιφέρειας Δήμου Μυκόνου της νήσου Μυκόνου και απεικονίζεται στο από
Δεκ/12 τοπ. διάγραμμα του/της μηχανικού Στάθη Παναγιώτη, με κλίμακα 1:500, στοιχεία: (Α1,Α2,…,Α25,Α26,Α1) που συνοδεύει
την παρούσα πράξη μας ως αναπόσπαστο μέρος της, και στο απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000, ως εξής:
Η ενλόγω έκταση δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3,
του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα (σχετ.2), διότι είναι αγροτικής μορφής με διαχρονικώς
αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής(κλίση και βάθος εδάφους επιδεκτικό καλλιέργειας βαθμίδες συγκράτησης),
εμπίπτουσα συνεπώς στις διατάξεις τις παρ. 6α του άρ. 3 του Ν. 998/79.
Για την οριοθέτηση της κοίτης του υπάρχοντος ρέματος, αρμόδια είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα πράξη και όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει σχετικό αίτημα.
Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν αποτελεί
στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος.
Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 14 Ν. 998/79 και την πάγια νομολογία, ενώπιον της Α’θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.
Περίληψη της πράξης αυτής, να δημοσιευθεί όπως ο νόμος ορίζει.
Η Δ/ντρια Δασών
κ.α.α.
Μαρία Φωσκόλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
Φωτογραφική Τεκμηρίωση

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Φ1: Πανοραμική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό NB

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -1]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ2: Πανοραμική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΑΔ

Φ3: Πανοραμική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΒΑΝΔ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -2]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ4: Άποψη ξερολιθιών στο ακίνητο, με εμφανείς φθορές. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΑΔ

Φ5: Ανάπτυξη ξερολιθιών στο ακίνητο, με εμφανείς φθορές. Η λήψη έχει προσανατολισμό NB

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -3]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ6: Ανάπτυξη παραλιακού μετώπου. Στο βάθος διακρίνεται η παραλία Καλό Λιβάδι. Η λήψη έχει
προσανατολισμό ΝΔ  ΒΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -4]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ7: Βραχώδεις σχηματισμοί παράκτιου μετώπου. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΒΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -5]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ8: Άποψη ρέματος και τμήματος λεκάνης απορροής εντός του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΔΑ

Φ9: Μερική άποψη αμμώδους παραλίας και συστάδας καλαμιών. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΒΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -6]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ10: Μερική άποψη του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΔΑ

Φ11: Εκβολή ρέματος. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΔΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -7]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ12: Τυπική φρυγανική βλάστηση σε ανθοφορία.

Φ13: Τυπική φρυγανική βλάστηση εντός του ακινήτου. Η λήψη έχει προσανατολισμό B  N
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -8]

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. στη θέση «ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ» Νήσου Μυκόνου

Φ14: Βραχώδεις σχηματισμοί έντονης κλίσης. Η λήψη έχει προσανατολισμό ΒΑΝΔ

Φ15: Άποψη της περιοχής απολύτου προστασίας που δεν οικοδομείται. Θέση λήψης στο μέσον του ακινήτου
με προσανατολισμό ΝΒΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σελίδα [Παράρτημα ΙΙΙ -9]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΦΕΚ Όρων Δόμησης
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Αρ. Φύλλου 65
2 Μαρτίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Τροποποίηση του από 7−3−2005 π.δ/τος «Καθορι−
σμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατω−
τάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και
περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών
προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δή−
μου Μυκονίων νήσου Μυκόνου (ν. Κυκλάδων) και
των νησίδων Άγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι,
Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρα−
σονήσια Βαρβούλακας Καλαφακιώνα και Λαζαρο−
νήσι» (Δ΄ 243) .....................................................................................

1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση − Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1115496/7770/
0010/17−12−08 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
593/08 Α.Α.Π.) ..................................................................................... 2

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
Τροποποίηση του από 7−3−2005 π.δ/τος «Καθορισμός
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου
κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμη−
σης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους
1923 περιοχή του δήμου Μυκονίων νήσου Μυκόνου
(ν. Κυκλάδων) και των νησίδων Άγ. Γεώργιος (Μπά−
ου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι,
Χταπόδια, Πρασονήσια Βαρβούλακας Καλαφακιώνα
και Λαζαρονήσι» (Δ΄ 243).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 183 του Κώδικα Βασικής
Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν), που κυρώθηκε με
το άρθρο μόνο του από 14−7−1999 π.δ/τος (Δ΄ 580).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 1 και 2) του ν. 1650/
1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160),
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 6
του ν.3937/2011(Α΄60).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 ν. 2508/1997
«Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών
της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 124).
5. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων (Α΄221).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη. (Β΄ 2740).
8. Τις υπ’ αριθμ. 87/2007 και 176/2009 γνωμοδοτήσεις
του δημοτικού συμβουλίου Μυκόνου.
9. Τα υπ’ αριθμ. 20577/20.2.2009, 22052/15.6.2009, 22472/
13.7.2009, 21040/13.4.2010 και 21212/27.4.2010 έγγραφα της
ΔΕΗ.
10. Την υπ’ αριθμ. 5/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του
παρόντος δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
οικείων Ο.Τ.Α.
12. Τις υπ’ αριθμ. 239/2011 και 329/2011 γνωμοδοτή−
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το από 7−3−2005 π. διάταγμα «Καθορισμός Ζώνης Οι−
κιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου κατάτμησης
και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων
οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του
δήμου Μυκονίων νήσου Μυκόνου (ν. Κυκλάδων) και των
νησίδων Άγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρ−
μαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια,
Βαρβούλακας, Καλαφακιώνα και Λαζαρονήσι» (Δ΄ 243)
τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου «δύο λατινικό» (ΙΙ) του
κεφαλαίου Ιώτα (Ι) το οποίο αναφέρεται στις περιοχές
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με στοιχεία 2.3α.9 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση
ως εξής:
− Υποσταθμός (Υ/Σ) της ΔΕΗ κλειστού τύπου (GIS),
στη θέση που εμφαίνεται με κόκκινο χρώμα στο σχε−
τικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 10.000, που
θεωρήθηκε απο τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Το−
πογραφικών Εφαρμογών με την 237/2012 πράξη του και
που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με
το παρόν διάταγμα.
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή
του υποσταθμού καθορίζονται ως εξής:
− Ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου 14.000 τμ.
− Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 954 τμ.
− Επιτρεπόμενες διαστάσεις του ανεγερθησομένου
κτιρίου: 53,00 μ. επί 18,00 μ.
− Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου
κτιρίου: επτά μέτρα και μισό (7,50) με υπόγειο καθαρού
ύψους τριών (3) μέτρων.
− Επιτρέπεται να εφάπτονται στο κτίριο οκτώ τοίχοι
από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους τεσσάρων μέτρων
και μισό (4,50μ.), οι οποίοι θα είναι προστατευτικοί των
μετασχηματιστών, όπως τα παραπάνω φαίνονται στα
τέσσερα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα «κάτοψη
υπογείου» «κάτοψη ισογείου», «κάτοψη ορόφου», «τομές

ΑΑ, ΒΒ» σε κλίμακα 1: 100, που θεωρήθηκαν απο τον Προ−
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών
με την παραπάνω πράξη του και που αντίτυπα τους σε
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.
2. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
4 «Γενικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη οδών εξυπηρέτησης
τροχοφόρων και η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε
απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από την
καθορισμένη γραμμή αιγιαλού».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1004195/150/Δ0010
(2)
Τροποποίηση − Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1115496/7770/0010/
17−12−08 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 593/08
Α.Α.Π.).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ17/01 Α) «Κώδι−
κας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του νό−
μου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως
Ηλεκτρισμού», (ΦΕΚ 169 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τον A.N. 167/2/1951 (ΦΕΚ
36 Α΄), που κυρώθηκε με το νόμο 2113/1952, (ΦΕΚ 126 Α΄)
του άρθρουΐ του Ν.2773/99 σε συνδυασμό με το Π.Δ.
333/2000 (ΦΕΚ 278 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του α.ν. 1566/1950 «περί
κυρώσεως της μετά του οίκου «EBASCO» συναφθείσης
την 20ήν Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.», (ΦΕΚ 256 Α΄)
όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με
το νόμο 1633/1951 (ΦΕΚ 10 Α΄) και το β.δ. 28ης Ιανουαρίου
1951 (ΦΕΚ 35 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 1115496/7770/0010/17−12−08 κοινή υπουρ−
γική απόφασης (ΦΕΚ 593/08 Α.Α.Π.) για την κατασκευή
των Γραμμών Μεταφοράς 400KV Αχαρναί−Πτολεμαΐδα
(ΑΠ 396Ν 398Ν) και 150KV Λάρυμνα−Λαμία (ΛΛΣ 46Ν 48Ν)
καθώς και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των εν
λόγω Γραμμών Μεταφοράς, στο Ν. Φθιώτιδας.
5. Το Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ41.97/915/23955/25−10−11 έγγραφο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, με το οποίο αιτείται την τροποποίηση της
κοινής υπουργικής απόφασης 1115496/7770/0010/17−12−08
(ΦΕΚ593/08 ΑΑΠ) και συγκεκριμένα την αντικατάσταση
της ΔΕΗ Α.Ε. από το Δημόσιο, με την αιτιολογία ότι η
εν λόγω απαλλοτρίωση αφορά μετατόπιση δικτύου της
ΔΕΗ, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα οδικού δικτύου
άξονα ΠΑΘΕ/ΕΥΔΕ.
6. Το Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ41.97/οικ.25456/10−11−2011 έγγραφο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής.
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7. Τα Α.Π. ΚΓ/ΦΠΛΜ07.00/ΓΑ/ΟΙΚ.71898/19−9−2011 και
Α.Π. ΚΓ΄/ΦΠΛΜ07.00/ΓΑ/ΟΙΚ.72523/8−11−2011 έγγραφα του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γενική
Γραμματεία ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.
8. Την υπ’ αριθμ. Δ12α/Φ ΓΕΝ/8639/7−12−2011 Βεβαίωση
κάλυψης δαπάνης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων.
9. Το π.δ. 185/6−10−2009 (ΦΕΚ 213/09. Α΄) περί ανασύ−
στασης του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Το π.δ. 110/11−11−2011 (ΦΕΚ 243/2011 Α΄) περί διορι−
σμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
11. Την υπ’ αριθμ. 011115/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/2011 Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Ι. Μουρμούρα.
12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 52306/25−11−11 (ΦΕΚ 2741/2011 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά
με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη
Μανιάτη.
13. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1104503ΕΞ2011/21−7−2011 (ΦΕΚ1670/
2011 Β΄) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
για την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε − Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. 1115496/
7770/0010/17−12−08 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
593/08 Α.Α.Π.), ως προς το φορέα που βαρύνεται με τη
δαπάνη της απαλλοτρίωσης και ορίζουμε ότι «Η απαλ−
λοτρίωση κηρύσσεται υπέρ ΔΕΗ Α.Ε. και με δαπάνη του
Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου
2002ΣΕ07130042).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*15000650203120016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

F

2173

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÔÅÕ×ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ

Áñ. Öýëëïõ 243
8 Ìáñôßïõ 2005

ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÁ
Êáèoñéóìüò Æþvçò Ïéêéóôéêoý ÅëÝã÷oõ (Æ.Ï.Å.), êáôùôÜôoõ oñßoõ êáôÜôìçóçò êáé ëoéðþv üñùv êáé ðåñéoñéóìþv äüìçóçò óôçv åêôüò åãêåêñéìÝvoõ ñõìoôoìéêoý
ó÷åäßoõ êáé åêôüò oñßùv oéêéóìþv ðñoûöéóôÜìåvùv
ôoõ Ýôoõò 1923 ðåñéo÷Þ ôoõ ÄÞìoõ Ìõêovßùv ÍÞóoõ
Ìõêüvoõ (Í. ÊõêëÜäùv) êáé ôùv vçóßäùv Áã. Ãåþñãéoò
(ÌðÜoõ), ÊáâoõñovÞóé, ÌáñìáñovÞóé, Ìüëåò,
ÔñáãovÞóé, ×ôáðüäéá, ÐñáóovÞóéá, Âáñâïýëáêáò,
Êáëáöáêéþíá êáé ËáæáñïíÞóé.
O ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
´Å÷ovôáò õðüøç :
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 183 êáé 184 ôoõ áðü
14.7.1999 Ð.Ä/ôoò «Êþäéêáò ÂáóéêÞò ÐïëåïäïìéêÞò Íïìïèåóßáò» (Ä´ 580).
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôoõ Üñèñoõ 21 (ðáñ. 1 êáé 2) ôoõ Í.
1650/1986 «Ãéá ôçv ðñoóôáóßá ôoõ ðåñéâÜëëovôoò» (¢
160), üðùò ç ðáñ. 2 ôoõ Üñèñoõ 21 ávôéêáôáóôÜèçêå ìå
ôçv ðáñ. 2 ôoõ Üñèñoõ 16 ôoõ Í. 2742/1999 «×ùñoôáîéêüò
ó÷åäéáóìüò êáé áåéöüñoò ávÜðôõîç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(Á´ 207).
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 10 êáé 12 ôïõ Í. 3212/2003
«¢äåéá äüìçóçò, ðïëåïäïìéêÝò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò èåìÜôùí áñìïäéüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò
×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ¸ñãùí» (Á´ 308).
4. Ôéò äéáôÜîåéò ôoõ Üñèñoõ 29Á ôoõ Í. 1558/1985 «ÊõâÝñvçóç êáé ÊõâåñvçôéêÜ ¼ñãává» (Á´ 137) ðoõ ðñoóôÝèçêå ìå ôo Üñèño 27 ôoõ Í. 2081/1992 (Á´ 154) êáé ávôéêáôáóôÜèçêå ìå ôçv ðáñáã. 2á ôoõ Üñèñoõ 1 ôoõ Í. 2469/
1997 (Á´ 38).
5. Téò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 5 ôoõ Üñèñoõ 25 ôoõ Í. 2508/
1997 «Âéþóéìç oéêéóôéêÞ ávÜðôõîç ôùv ðüëåùv êáé oéêéóìþv ôçò ÷þñáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 124).
6. Ôéò äéáôÜîåéò ôoõ Í. 3316/2005 (Á´ 42).
7. Ôçí õð' áñéèì. 4881/19.5.2004 áðüöáóç ôoõ Ðñùèõðoõñãoý êáé ôïõ Õðoõñãoý ÐåñéâÜëëovôoò ×ùñoôáîßáò êáé Äçìoóßùv ¸ñãùv «ÁvÜèåóç áñìoäéoôÞôùv
Õðoõñãoý ÐåñéâÜëëovôoò ×ùñoôáîßáò êáé Äçìoóßùv 'Åñãùv óôoõò Õöõðoõñãoýò ÐåñéâÜëëovôoò ×ùñoôáîßáò êáé
Äçìoóßùv ¸ñãùv» (B´ 754).

8. Ôçí õð' áñéèì. 133/24.3.2004 áðüöáóç ôoõ Ðñùèõðoõñãoý êáé ôïõ Õðoõñãoý Ðïëéôéóìoý «Ðåñß ávÜèåóçò áñìoäéoôÞôùv óôçí ÁíáðëçñùôÞ Õðoõñãü Ðïëéôéóìoý ÖÜíç ÐÜëëç - ÐåôñáëéÜ êáé óôoõò Õöõðoõñãoýò
ÐÝôñï Ôáôïýëç êáé Ãåùñã. Ïñöáíü» (B´ 527), üðùò äéïñèþèçêå ìå ôï ÖÅÊ 558/Â/2.4.2004.
9. Ôá õð' áñéèì. 112861/8074/4.1.1994, 3194/5.7.1995
êáé 5323/18.10.1995 Ýããñáöá ôçò Ä/vóçò ×ùñoôáîßáò.
10. Ôá õð' áñéèì. 503383/6.6.1994 êáé 501053/20.1.1998
Ýããñáöá ôoõ Å.Ï.Ô.
11. Ôá õð' áñéèì. 289/14.4.1994, 208/5.7.1994 êáé 963/
7.6.2001 Ýããñáöá ôçò ÊÁ´ Åöoñåßáò Ðñoúóôoñéêþv êáé
Êëáóóéêþv Áñ÷/ôùv Õðoõñãåßoõ Ðoëéôéóìoý.
12. Ôï õð' áñéèì. 471/20.6.2001 Ýããñáöï ôçò 1çò ÅÍÌ.
13. Ôï õð' áñéèì. 503/16.3.2001 Ýããñáöï ôçò 2çò ÅÂÁ.
14. Ôo õð' áñéèì. ÕÐÐÏ/ÁÑ×/Á1/Ö.21/46934/2787/
29.9.1998 Ýããñáöo ôçò Ä/vóçò Ðñoúóôoñéêþv êáé Êëáóóéêþv Áñ÷/ôùv ÔìÞìá Áñ÷áéoëoãéêþv ÷þñùv.
15. Ôo õð' áñéèì. 63164/24.6.1994 Ýããñáöo ôoõ Õð. Ãåùñãßáò, Ãåv. Ä/vóç Ãåùñãéêþv Åöáñìoãþv êáé 'Åñåõváò, Ä/vóç
×ùñoôáîßáò êáé Ðñoóôáóßáò ÐåñéâÜëëovôoò, ÔìÞìá Á´.
16. Ôo õð' áñéèì. 178/15.2.1994 Ýããñáöo ôçò Ä/vóçò
Äáóþv, Íoì. ÊõêëÜäùv.
17. Tçv õð' áñéèì. 62/1995 ãvùìoäüôçóç ôoõ
Êoévoôéêoý Óõìâoõëßoõ ¢vù ÌåñÜò.
18. Ôçv õð' áñéèì. 175/1995 ãvùìoäüôçóç ôoõ
äçìoôéêoý óõìâoõëßoõ Ìõêovßùv.
19. Ôéò õð' áñéèì. 35/2002 êáé 126/2004 ãvùìoäïôÞóåéò
ôoõ äçìoôéêoý óõìâoõëßoõ Ìõêüvïõ.
20. Ôçv õð' áñéèì. 28ç/óõv. 4/12.8.1997 ãvùìoäüôçóç
ôoõ Óõìâoõëßoõ ×ùñoôáîßáò Ïéêéóìoý êáé ÐåñéâÜëëovôoò Íoì. ÊõêëÜäùv.
21. Ôéò õð' áñéèì. 257/1998, 258/1998, 263/1998,
284/1998, 117/2002 êáé 324/2004 ãvùìoäoôÞóåéò ôoõ
Êåvôñéêoý Óõìâoõëßoõ ×ùñoôáîßáò Ïéêéóìoý êáé ÐåñéâÜëëovôoò.
22. Ôo ãåãovüò üôé áðü ôéò êávovéóôéêÝò äéáôÜîåéò áõôoý
ôoõ ä/ôoò äåv ðñoêáëåßôáé äáðÜvç óå âÜñoò ôoõ êñáôéêoý
ðñoûðoëoãéóìoý êáé ôùv oéêåßùv Ï.Ô.Á.
23. Ôéò õð' áñéèì. 636/2002 êáé 8/2005 ãvùìoäoôÞóåéò
ôoõ Óõìâoõëßoõ ôçò Åðéêñáôåßáò, ìå ðñüôáóç ôïõ Õðoõñãïý ÐåñéâÜëëovôoò ×ùñoôáîßáò êáé Äçìoóßùv Åñãùv êáé
ôçò ÁíáðëçñùôÞ Õðoõñãïý Ðïëéôéóìoý ÖÜíç ÐÜëëç - ÐåôñáëéÜ, áðïöáóßæïõìå:
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¢ñèñï 1

Êáèoñßæåôáé Æþvç Ïéêéóôéêoý ÅëÝã÷oõ (Æ.Ï.Å) êáôùôÜôoõ oñßoõ êáôÜôìçóçò êáé ëoéðþv üñùv êáé ðåñéoñéóìþv äüìçóçò óôçv åêôüò åãêåêñéìÝvoõ ñõìoôoìéêoý
ó÷åäßoõ êáé åêôüò oñßùv oéêéóìþv ðñoûöéóôáìÝvùv ôoõ
Ýôoõò 1923 ðåñéo÷Þ ôoõ ÄÞìoõ Ìõêüvoõ (ôÝùò ÄÞìoõ
Ìõêovßùv êáé êoévüôçôáò ¢vù ÌåñÜò), ôçò ÍÞóoõ Ìõêüvoõ (Í. ÊõêëÜäùv) êáé ôùv vçóßäùv Áã. Ãåþñãéoò
(ÌðÜoõ), ÊáâoõñovÞóé, ÌáñìáñovÞóé, Ìüëåò, ÔñáãovÞóé, ×ôáðüäéá, ÐñáóovÞóéá, Âáñâïýëáêáò, Êáëáöáêéþíá
êáé ËáæáñïíÞóé, üðùò öáßvåôáé óôá äýo (2) ó÷åôéêÜ ðñùôüôõðá äéáãñÜììáôá óå êëßìáêá 1:10.000 ðoõ èåùñÞèçêáv áðü ôov ÐñoúóôÜìåvo ôçò Äéåýèõíóçò Ôoðoãñáöéêþv
Åöáñìoãþv ìå ôçv 1477/2005 ðñÜîç ôoõ êáé ðoõ ávôßôõðÜ ôoõò óå öùôoóìßêñõvóç äçìoóéåýovôáé ìå ôo ðáñüv
äéÜôáãìá.
¢ñèñï 2
ÌÝóá óôç Æ.Ï.Å., üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôo ðñoçãoýìåvo Üñèño, êáèoñßæovôáé êáôÜ ðåñéo÷Ýò ðoõ öáßvovôáé
óôá äéáãñÜììáôá ôoõ Üñèñoõ 1 ìå óôoé÷åßá 2.1.á1, 2.1 ä,
2.2â, 2.2.óô2, 2.3á1.á, 2.3á1.â, 2.3á.6, 2.3á.7, 2.3á.8,
2.3á.9, 2.3á.11, ÷ñÞóåéò ãÞò, êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò
êáé üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò, üðùò óôá åðüìåvá Üñèñá.
¢ñèñï 3
Á. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.1á.1
Óôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò ïé ïðïßåò áðoôåëoývôáé áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.1á.1)2, (2.1á.1)3, (2.1á.1)4, (2.1á.1)5, åðéñÝðïíôáé ïé ÷ñÞóåéò ôïõñéóìïý - áíáøõ÷Þò.
I. Ïé ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò oñéoèåôoývôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.1á.1)2
Âüñåéá: Ïäüò ×þñáò - Ïñvoý, ðåñéï÷Þ (2 3á.1)â9
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò, éóoûøÞò 60 ìÝ÷ñé ìovoðÜôé
(ðåñéo÷Þ 2.3á.8)17, voçôÞ åõèåßá óôo ìéêñü ãêñåìvü,
éóoûøÞò 28, îåñoëéèéÜ êáé èÜëáóóá.
Íüôéá: ÈÜëáóóá
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá êáé oéêéóìüò Ïñvüò.
2. Ðåñéo÷Þ (2.1á.1)3
Âüñåéá: Ïéêéóìüò Ïñvoý.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá.
Íüôéá: ðåñéo÷Þ ßäéïõ voìéêoý êáèåóôþôoò (1.1ã)1 êáé
äñüìoò.
ÄõôéêÜ: IóoûøÞò 40, ìÜvôñá, äñüìoò Áã. IùÜvvoõ.
3. Ðåñéo÷Þ (2.1á.1)4
Âüñåéá: IóoûøÞò 60.
ÁváôoëéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)11 êáé éóoûøÞò 40.
Íüôéá: ÌÜvôñá áðü ôçv êoñõöÞ ðñoò èÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ åõèåßá áðü óçìåßo ôçò éóoûøoýò 60 ðoõ
áðÝ÷åé 50,00 ì. áváôoëéêÜ ôçò êoñõöoãñáììÞò ìå ôçv
ðñoâëÞôá, ðåñéo÷Þ (2.3á.7)20, o oéêéóìüò Áã. IùÜvvoõ
Äéáêüöôç, èÜëáóóá.
4. Ðåñéo÷Þ (2.1á.1)5
Åóùôñéêü üñéï ôçò áðïôåëïýí ôá üñéá ôùí ðåñéï÷þí
(2.3á.8)24, (2.3á.8)25, (2.3á.8)26, (2.3á.8)27, (2.3á.8)31,
(2.3á.8)32, (2.3á.8)40 êáé (2.3á.8)43.
Ôï åîùôåñéêü ôçò üñéï ïñßæåôáé ùò åîÞò :
Âüñåéá: ÁãñoôéêÞ oäüò, áðü ôo ôÝëoò ôçò voçôÞ êÜèåôoò óôo ñÝìá ðoõ âñßóêåôáé áváôoëéêÜ ôçò óå áðüóôáóç 40,00 ì. ðåñßðoõ, ôo ñÝìá ìÝ÷ñé ôç óõìâoëÞ ôoõ ìå Üëëo êëÜäo, o êëÜäoò áõôüò (ðñoò Â) ìÝ÷ñé ôçv áãñoôéêÞ
oäü, ç áãñoôéêÞ oäüò (ðñoò Á) ìÝ÷ñé ôçv óõìâoëÞ ôçò ìå

oäü, voçôÞ åõèåßá ðñoò ôov «Ðýñão óôo ÖávÜñé», çìéêýêëéo ìå êÝvôño ôov ðýñão êáé áêôßvá 200,00 ì. ðåñéo÷Þ
(2.3á.8)29, voçôÞ åõèåßá (ðñoò ÂÁ) áðü ôçv êoñõöÞ 98,00
óôçv äéáêëÜäùóç oäþv, voçôÞ åõèåßá (ðñoò Â.Á.) óôçv
äéáêëÜäùóç áãñoôéêÞò oäoý, voçôÞ åõèåßá (ðñoò Á.ÂÁ)
óôçv êïñõöÞ 181,97 ðåñéo÷Þ (2.3á.8)34, voçôÞ åõèåßá
(ðñoò Â.Á.) óôçí óôñoöÞ ôçò oäoý ðñoò ÅëéÜ, ç oäüò ìÝ÷ñé ôçv äéáêëÜäùóÞ ôçò, voçôÞ åõèåßá ðñoò ôçv êoñõöÞ
105,20 åõèåßá óôçv óôñoöÞ ôçò oäoý ðñoò Êáëü ËéâÜäé, ç
oäüò áõôÞ, ðåñéo÷Þ (2.3á.8)39, ç oäüò ðñoò ËéÜ êáé ôo ñÝìá ðoõ åêâÜëëåé óôov oñìßóêo áváôoëéêÜ ôoõ ÊáëáöÜôç.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá êáé ðåñéo÷Ýò (2.3á.7)12 êáé
áñ÷/êüò ÷þñïò (Â´ 553/1994).
Íüôéá: ÈÜëáóóá êáé ðåñéo÷Ýò: (2.3á.8)45, (2.3á.7)13,
(2.3á.7)14, (2.3á.8)35, (2.3á.7)15, (2.3á.8)30, (2.3á.8)28,
(2.3á.7)17 êáé (2.3á.6)11.
ÄõôéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò êáé èÜëáóóá (ãñáììÞ áéãéáëoý).
II. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò åðéôñÝðovôáé :
- êáôoéêßá
- ôoõñéóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò Á´ êáé ÁÁ´ êáôçãïñßáò
- êáôáóôÞìáôá
- áváøõêôÞñéá
- åóôéáôüñéá
- êÝvôñá äéáóêÝäáóçò - áváøõ÷Þò
- ÷þñoé óõvÜèñoéóçò êoévoý
- ðoëéôéóôéêÝò ëåéôoõñãßåò
- ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò
- ávôëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò
- õäáôoäåîáìåvÝò
- öñÝáôá
ÉÉÉ. Ôo êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò êáé oé
üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò ôùv ðáñáðÜvù ðåñéo÷þv
êáèoñßæovôáé ùò åîÞò :
(á) Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò: ôÝóóåñá (4) óôñÝììáôá.
(â) Ãéá ôéò ôoõñéóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò: äÝêá (10) óôñÝììáôá.
Ãéá ôéò ôoõñéóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò éó÷ýoõv ôá åîÞò :
- ÓõvôåëåóôÞò äüìçóçò: 0,15.
- Áðáéôåßôáé ç ôÞñçóç ôçò äéáäéêáóßáò ðñoÝãêñéóçò
÷ùñoèÝôçóçò óýìöùvá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3010/2002
(Á´ 91) êáé ôùí Ê.Õ.Á. 15393/2332/5.8.2002 (Â´ 1022) êáé
11014/703/Ö.104/2003 (Â´ 332).
- ÅðéôñÝðåôáé ç ávÝãåñóç îåvoäo÷åßùv Üvù ôùv 3000
ê.ì. ìå ôçv ðñoûðüèåóç üôé o ìÝãéóôoò üãêoò oéoõäÞðoôå
ávåãåéñüìåvoõ áõôoôåëoýò êôßóìáôoò êýñéoõ Þ âoçèçôéêoý åéò ëåéôoõñãéêÞv Þ ìÞ åvüôçôá åvôüò ôçò éäßáò éäéoêôçóßáò vá ìçv õðåñâáßvåé ôá 3000 ê.ì. êáé vá êëéìáêoýôáé óýìöùvá ìå ôo Üñèño 7 ôoõ áðü 13.08.1976
Ð.Ä/ôoò (Ä´ 336).
- Åðéôñåðüìåíïò áñéèìüò êëéíþí áíÜ óôñÝììá: åðôÜ (7)
ãéá îåíïäï÷åéáêÝò ìïíÜäåò ÁÁ ôÜîçò (5 áóôÝñùí) êáé ïêôþ (8) ãéá îåíïäï÷åéáêÝò ìïíÜäåò Á ôÜîçò (4 áóôÝñùí).
- ÌÝãéóôoò áñéèìüò ïñüöùí ôùí êôéñßùv: äýï (2) ìå ìÝãéóôï åðéôñåðüìåíï ýøïò áõôþí: åðôÜ êáé ìéóü (7,50) ìÝôñá.
- Ïé êáô' åöáñìïãÞí ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ áðü 6.10.1978
Ð.Ä/ôïò (Ä´ 538), üðùò éó÷ýåé, ðáñá÷ùñoýìåvoé óôïõò
Ï.Ô.Á. ÷þñoé ðáñáìÝvoõv áäüìçôoé êáé ùò ÷ñÞóåéò ãÞò
ôùv ÷þñùv áõôþv oñßæovôáé ìüvo oé óõváöåßò ìå ôçv óõëëoãéêÞ áváøõ÷Þ êáé êõêëïöïñéáêÞ åîõðçñÝôçóç ôçò ðåñéï÷Þò. Ïé áðáéôoýìåvoé óýìöùvá ìå ôéò ðoëåoäoìéêÝò
äéáôÜîåéò ÷þñoé óôÜèìåõóçò ôçò ôoõñéóôéêÞò ìovÜäáò
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õðoëoãßæovôáé åvôüò ôoõ õðo÷ñÝoõ áêévÞôoõ ÷ùñßò äéêáßùìá åîáãoñÜò.
(ã) Ãéá ôoõò ëoéðoýò êáôÜ ÷ñÞóç üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò äüìçóçò åöáñìüæovôáé êáôÜ ÷ñÞóç oé äéáôÜîåéò
ôùí áðü 13.8.1976 (Ä´ 336), 6.10.1978 (Ä´ 538) êáé
24.5.1985 (Ä´ 270) Ð.Ä/ôùí üðùò éó÷ýoõv, ÷ùñßò ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü áõôÜ ðáñåêêëßóåéò.
B. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.1.ä åßváé ðåñéo÷Ýò óõãêÝvôñùóçò åãêáôáóôÜóåùv ìåôáðoßçóçò - áðoèÞêåõóçò êáé áðoôåëoývôáé áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.1ä)1 êáé
(2.1.ä)2.
I. Ïé ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò oñéoèåôoývôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.1.ä)1
Åóùôåñéêü üñéï ôçò áðïôåëïýí ôá üñéá ôùí ðåñéï÷þí
(2.3á.6)6, (2.3á.6)7, (2.3á.6)8, êáé (2.3á.6)9.
Ôï åîùôåñéêü ôçò üñéï ïñßæåôáé áíáëõôéêÜ ùò åîÞò :
Âüñåéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv oäü ×þñáò - ¢vù ÌåñÜò êáé óå áðüóôáóç 100,00 ì. voôßùò áõôÞò.
ÁváôoëéêÜ: ÍoçôÞ åõèåßá áðü ôçv äéáêëÜäùóç ôçò
oäoý ×þñáò - ¢vù ÌåñÜò ìå áãñoôéêÞ oäü óôçv êoñõöÞ
170,20 êáé ðñïÝêôáóç áõôÞò íïôßùò.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óå ìovoðÜôé óå áðüóôáóç
50 ì. âoñåßùò áõôoý
ÄõôéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)5 êáé voçôÞ êÜèåôoò óôçv oäü
×þñáò - ¢vù ÌåñÜò.
2. Ðåñéo÷Þ (2.1ä)2
Âüñåéá: ÈÜëáóóá
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá
Íüôéá: Ðåñéï÷Þ (2.3á.7)8 êáé ïäüò ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo
üñoò Ðñ. Çëßáò Ávùìåñßôçò áðü ôç âüñåéá ðëåõñÜ.
ÄõôéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)7, êoñõöoãñáììÞ ðoõ äéÝñ÷åôáé áðü ôçv êoñõöÞ 73.00 êáé áãñoôéêÞ oäüò [üñéï ðåñéo÷Þò (2.2óô.2)].
II. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò åðéôñÝðovôáé :
- 'Åñãá êáé äñáóôçñéüôçôåò ÷áìçëÞò ü÷ëçóçò ìåôÜ áðü
ôÞñçóç ôçò äéáäéêáóßáò ÐñoêáôáñêôéêÞò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêôßìçóçò êáé Áîéïëüãçóçò, óýìöùvá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í. 1650/1986 (Á´ 160), üðùò éó÷ýåé
êáé ôïõ êåöáëáßïõ Ã´ ôçò ÊÕÁ 11014/703/Ö.104/2003 (Â'
332), êáèþò êáé ãåùñão - êôçvoôñoöéêÜ êôßñéá
- õäáôoäåîáìåvÝò
- öñÝáôá
- êôßñéá ãéá ôçv åîõðçñÝôçóç óõãêoévùvéáêþv öoñÝùv
- êôßñéá êoévÞò ùöåëåßáò Ä.Å.Ç. êáé Ï.Ô.Å.
- åìðoñéêÝò êáé ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò
- êáôáóôÞìáôá
- áváøõêôÞñéá, åóôéáôüñéá
- êôßñéá ÷oväñåìðoñßoõ
- Åðßóçò åðéôñÝðovôáé Ýñãá êáé äñáóôçñéüôçôåò ìÝóçò
ü÷ëçóçò óýìöùvá ìå ôéò õð áñéèì. 15393/2332/5.8.2002
(Â' 1022) êáé 13727/724/5.8.2003 êïéíÝò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò (Â' 1087).
Óôçv ðåñéo÷Þ (2.1ä)1 oé åãêáôáóôÜóåéò üëùv ôùv åðéôñåðoìÝvùv ÷ñÞóåùv ðñÝðåé vá åßváé óå óôåãáóìÝvá
êôßñéá êáé äåv åðéôñÝðåôáé ç áðüèåóç åìðoñåõìÜôùv,
õëéêþv ê.ëð. óå õðáßèñéo ÷þño. Åéäéêüôåñá, âüñåéá ôçò
êoñõöoãñáììÞò ðoõ oñßæåôáé óôo ó÷åôéêü ÷Üñôç ìå ôá
óçìåßá Á, Â, Ã ê.ëð. ç ìÝãéóôç äüìçóç oñßæåôáé óå 400
ô.ì. åvþ äåv åðéôñÝðåôáé ç ÷ùñoèÝôçóç äñáóôçñéïôÞôùí ìÝóçò ü÷ëçóçò óýìöùvá ìå ôéò õð áñéèì.
15393/2332/5.8.2002 (Â' 1022) êáé 13727/ 724/5.8.2003
(Â' 1087) êïéíÝò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò, êáèþò åðßóçò
êáé ìovÜäùv ðáñáãùãÞò åôoßìoõ óêõñoäÝìáôoò êáé
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êÜèå åßäoõò áðoèçêåõôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôýðoõ
silos.
Ãéá ôéò åìðïñéêÝò áðïèÞêåò, ãåùñãéêÝò áðïèÞêåò, ãåùñãï - êôçíïôñïöéêÜ êôßñéá, äåîáìåíÝò, èåñìïêÞðéá êáé
åîüñõîç áðáéôåßôáé ç Ýãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ìå
ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñáðÜíù êïéíþí õðïõñãéêþí áðïöÜóåùí.
ÅðéôñÝðåôáé ç äéåíÝñãåéá åîïñýîåùí êáô' åîáßñåóç
ðñïò êÜëõøç åðéôïðßùí áíáãêþí êáé õðü ôïí üñï ôçò ëÞøåùò ìÝôñùí ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ãåùöõóéêïý áíÜãëõöïõ.
Óôéò ðåñéo÷Ýò áõôÝò äåv éó÷ýåé ç ðáñÜãñáöoò 10 ôoõ
Üñèñoõ 4 ôoõ ðáñüvôoò (ãåvéêÝò äéáôÜîåéò).
Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò: Ýîé (6)
óôñÝììáôá
- Ãéá ôoõò ëoéðoýò êáôÜ ÷ñÞóç üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò
äüìçóçò åöáñìüæovôáé oé äéáôÜîåéò ôùí áðü 13.8.1976
(Ä´ 336) êáé 24.5.1985 (Ä´ 270) Ð.Ä/ôùí üðùò éó÷ýïõí, ÷ùñßò ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü áõôÜ ðáñåêêëßóåéò.
Ã. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.2â ãåùñãéêÞ ãÞ, oé oðoßåò
áðoôåëoývôáé áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.2â)1, (2.2.â)2 êáé
(2.2â)3
I. Ïé ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò oñéoèåôoývôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.2â)1
Âüñåéá: ÍoçôÞ ôåèëáóìÝvç ôá åõèýãñáììá ôìÞìáôá
ôçò oðoßáò oñßæovôáé áðü ôá óçìåßá:
á. óôñoöÞ áãñoôéêÞò oäoý,
â. êoñõöÞ 101,00 êáé
ã. äéáêëÜäùóç áãñoôéêÞò oäoý ðoõ áðÝ÷åé áðü ôçv óõìâoëÞ ôçò ìå ôçv oäü áðü ×þñá ðñoò áåñoäñüìéo ðåñß ôá
250,00 ì. [íüôéï üñéï ôçò ðåñéï÷Þò (2.3á.11)1].
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò ðoõ óõväÝåé ôéò oäoýò áðü
×þñá ðñoò Ðëáôý Ãéáëü êáé ðñoò áåñoäñüìéo.
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò ðoõ óõväÝåé ôéò oäoýò áðü ×þñá
ðñoò Ðëáôý Ãéáëü êáé ðñoò áåñoäñüìéo.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv oäü ×þñáò - Ðëáôý
Ãéáëoý óå áðüóôáóç 100,00 ì. êáé áváôoëéêÜ áõôÞò, ïéêéóìüò ×þñáò Ìõêüíïõ.
2. Ðåñéo÷Þ (2.2â)2
Âüñåéá: ÍoçôÞ åõèåßá áðü ôç äéáóôáýñùóç áãñoôéêþí
oäþí ìå ôo Â.Ä Üêñï ôçò ðåñéï÷Þò (2.3á.1)á10 [óçìåßï Ä1
ìå óõíôåôáãìÝíåò × = - 11110 êáé Õ = 19410] êáé ðåñéï÷Þ
(2.3á.1)á10.
AváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò êáé ñÝìá ðïõ åêâÜëëåé óôï
Êáëáìïðüäé.
Íüôéá: Ðåñéï÷Þ (2.1á.1)5.
ÄõôéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò êáé ðåñéï÷Þ (2.3á.8)23.
3. Ðåñéo÷Þ (2.2â)3
Âüñåéá: ÑÝìá (ðoõ óõìâÜëëåé óôo ñÝìá ôçò ëéìvoäåîáìåvÞò) êáé áãñoôéêÞ oäüò.
ÁváôoëéêÜ: Ïäüò (ôo äõôéêü ôìÞìá ôoõ äáêôõëßoõ ôoõ
üñoõò Ðñïö. Çëßáò Ávùìåñßôçò).
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò
ÄõôéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò ðåñéo÷Þ (2.3á.11)4, oéêéóìüò
¢vù ÌåñÜò, ðåñéo÷Þ (2.3á.11)3 êáé ðåñéo÷Ýò (2.3á.11)3,
(2.3á.1)á7, (2.3á.6)2.
II. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò åðéôñÝðovôáé :
- áãñïéêßá
- ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò
- ãåùñãoêôçvoôñoöéêÜ êôßñéá
- ìåôáðoéçôéêÝò ìovÜäåò (ìüvo åöüóov óõväÝovôáé ìå
ôçv åðéôüðéá ðáñáãùãÞ êáé ìå óýìöùvç ãvþìç ôoõ
Õðoõñãåßoõ Ãåùñãßáò êáé Ï.Ô.Á)
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- äåîáìåvÝò
- èåñìoêÞðéá
- ávôëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò
- õäáôoäåîáìåvÝò
- öñÝáôá
III. Ôo êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò êáé oé
üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò êáèoñßæovôáé ùò åîÞò :
(á) Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò ôùv ãçðÝäùv: äÝêá (10) óôñÝììáôá.
(â) ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç ôoõ ðñoçãoõìÝvoõ åäáößoõ èåùñoývôáé Üñôéá êáé oéêoäoìÞóéìá ôá ãÞðåäá ðoõ êáôÜ ôçv
çìÝñá äçìoóßåõóçò ôoõ ðáñüvôoò Ð.Ä/ôoò Ý÷oõv åëÜ÷éóôo åìâáäüv ôÝóóåñá (4) óôñÝììáôá.
(ã) Ç áãñïéêßá ðñÝðåé íá åßíáé éóüãåéá, ðÝôñéíç, ìåãßóôçò
åðéöÜíåéáò ïãäüíôá (80) ô.ì., ÷ùñßò õðüãåéï êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï ãéá éäéïêáôïßêçóç êýñéáò êáôïéêßáò áðü êáô'
åðÜããåëìá Þ óõíôáîéïý÷ïõò áãñüôåò, áðïêëåéïìÝíçò
ôçò ðáñá÷þñçóçò ôçò ÷ñÞóçò ôçò ìå åêìßóèùóç Þ Üëëï
ôñüðï óå ôñßôïõò.
(ä) MÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá ôéò ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò: ðåvÞíôá (50) ô.ì.
- ÌÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá êôéñßùv ãéá ôéò
ëïéðÝò åðéôñåðüìåíåò ÷ñÞóåéò: ôñéáêüóéá (300,00) ô.ìÝôñá.
(å) Ãéá ôoõò ëoéðoýò êáôÜ ÷ñÞóç üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò äüìçóçò åöáñìüæovôáé oé äéáôÜîåéò ôoõ áðü
24.5.1985 Ð.Ä/ôoò (Ä´ 270), üðùò éó÷ýåé, ÷ùñßò ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü áõôü ðáñåêêëßóåéò.
Ä. Ðåñéo÷Þ ìå óôoé÷åßá (2.2óô.2) ãåùñãoêôçvoôñoöéêÞ
I. Ç ðáñáðÜvù ðåñéo÷Þ oñéoèåôåßôáé ùò åîÞò :
Büñåéá: ÈÜëáóóá êáé ðåñéo÷Ýò (2.3á.7)6 êáé (2.3á.7)7.
ÁváôoëéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.1ä)2 êáé ðåñéo÷Þ (2.3á.6)3
Íüôéá: Ðåñéo÷Þ (2.2â)3 êáé ðåñéï÷Þ (2.3á.6)2 ìÝ÷ñé ñÝìá üñìïõ Ìåñóßíç, ËåìïíÞôñá, áãñïôéêÞ ïäüò Ýùò êïñõöÞ 147.60, ñÝìá Ýùò èÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
II. Óôçí ðáñáðÜvù ðåñéo÷Þ åðéôñÝðovôáé :
- áãñïéêßá
- ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò
- äåîáìåvÝò
- ávôëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò
- õäáôoäåîáìåvÝò, öñÝáôá
- ãåùñãoêôçvoôñoöéêÜ êôßñéá - silos.
III. Ôo êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò êáé oé
üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò ôçò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Þò
êáèoñßæovôáé ùò åîÞò :
(á) Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò ôùv ãçðÝäùv: äÝêá (10) óôñÝììáôá.
(â) Áðáãïñåýåôáé êÜèå åßäïõò äüìçóç óå áðüóôáóç
200,00 ì. áðü ôçí áíþôáôç óôÜèìç õðåñ÷åßëéóçò ôçò ëéìíïäåîáìåíÞò êáèþò êáé êÜèå åðÝìâáóç ðïõ ìðïñåß íá
ðñáêáëÝóåé âëÜâç ó' áõôÞ.
(ã) Ç áãñïéêßá ðñÝðåé íá åßíáé éóüãåéá, ðÝôñéíç, ìåãßóôçò
åðéöÜíåéáò ïãäüíôá (80) ô.ì., ÷ùñßò õðüãåéï êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï ãéá éäéïêáôïßêçóç êýñéáò êáôïéêßáò áðü êáô'
åðÜããåëìá Þ óõíôáîéïý÷ïõò áãñüôåò, áðïêëåéïìÝíçò
ôçò ðáñá÷þñçóçò ôçò ÷ñÞóçò ôçò ìå åêìßóèùóç Þ Üëëï
ôñüðï óå ôñßôïõò.
(ä) MÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá ôéò ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò: ðåvÞíôá (50) ô.ì.
(å) Ãéá ôoõò ëïéðïýò êáôÜ ÷ñÞóç üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò äüìçóçò åöáñìüæovôáé oé äéáôÜîåéò ôoõ áðü
24.5.1985 (Ä´ 270) Ð.Ä/ôïò üðùò éó÷ýåé, ÷ùñßò ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü áõôü ðáñåêêëßóåéò.

Å. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.3á.1á Ðåñéo÷Ýò áñ÷áéoëoãéêþv ÷þñùv, oé oðoßåò áðoôåëoývôáé áðo ôéò ðåñéo÷Ýò
(2.3á.1)á1, (2.3á.1)á2, (2.3á.1)á3, (2.3á.1.)á4, (2.3á.1)á5,
(2.3á.1)á6, (2.3á.1)á7, (2.3á.1)á8, (2.3á.1)á9, (2.3á.1)
á10, (2.3á.1)á11, (2.3á.1)á12, (2.3á.1)á13, (2.3á.1)á14
êáé oé oðoßåò êçñý÷èçêáv ùò áñ÷áéoëoãéêoß ÷þñoé ìå ôçv
áðü ÕÐÐÏ/ÁÑ×/Á1/Ö43/21738/1223/19.6.1995 áðüöáóç
Õðoõñãoý Ðoëéôéóìoý (Â´ 606) êáé åéäéêüôåñá :
1. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á.1 Ìðoýêá - Ëåßøává åãêáôÜóôáóçò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv êáé ìvçìåéþäåò ðçãÜäé ðoëý
êáëÜ äéáôçñçìÝvo.
Ôo âñá÷þäåò Ýîáñìá ìå ôo åêêëçóÜêé ôoõ Áãßoõ Ãåùñãßoõ, óôçv ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò
75,00 ì. ìå êÝvôño ôo åêêëçóÜêé ôoõ Áã. Ãåùñãßoõ (× =
12.181, Ø = 22.928).
2. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á2 Âñýóç - ÁããåëéêÜ èoëùôüò ìõêçváúêüò ôÜöoò.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 50,00 ì. ìå
êÝvôño ôo óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 12.300, Õ =
20.400.
3. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á3 ÊÜóôño óôo ÖávÜñé ôïõ ÁñìåvéóôÞ (ÊáìðáváñéÜ) - ÐñoúóôoñéêÞ åãêáôÜóôáóç ìå äéÜóðáñôá üóôñáêá êáé oøéávoýò êáé ðoëý êáëÜ äéáôçñçìÝvoò o÷õñùìáôéêüò ðåñßâoëoò ôçò ýóôåñçò áñ÷áéüôçôáò.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 100,00 ìÝôñá ìå êÝvôño ôo óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 12.275,
Õ = 25.757.
4. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á4 ÌáõñoóðçëéÜ - Ëåßøává ðñoúóôoñéêÞò åãêáôÜóôáóçò.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé ìåôáîý ôùv óçìåßùv Á, Â, Ã,
Ä ìå óõvôåôáãìÝvåò:
×Á = - 9.525, ÕÁ = 24.403, ×Â = - 9.397, ÕÂ = 24.340, ×Ã
= - 9.355, ÕÃ = 24.457, ×Ä = - 9.310, ÕÄ = 24.700.
5. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á5 Ëoößóêoò Â.Á. ôoõ öñÜãìáôoò
óôo ÌáñÜèé êáé Â. ôçò ÌáõñoóðçëéÜò - Ëåßøává åãêáôÜóôáóçò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 100,00 ì.
ìå êÝvôño ôo óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 9.760, Õ =
24.485.
6. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á6 ÖôåëéÜ - Ëoößóêoò óôo êÝvôño ôçò
ðáñáëßáò ôçò ÖôåëéÜò åðß ôoõ oðoßoõ óþæovôáé ëåßøává
ðñþúìç ÐñùôoêõêëáäéêÞò åãêáôÜóôáóçò (3200 - 2800
ð.÷.). Ï ëüöoò ôáõôßæåôáé ìå ôov Ôýìâo ôoõ Áßávôoò ôoõ
Ëoêñoý. ÄõôéêÜ ôoõ ëüöoõ óþæåôáé ëáôoìåßo åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv ãvùóôü áðo áñ÷áßåò åðéãñáöÝò (× = - 8.190,
Õ = + 3.335).
7. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á7 Ðáëáéüêáóôñï - Ëüöïò åðß ôïõ ïðïßïõ óþæïíôáé áñ÷áßá ôåß÷ç êáé êÜóôñï Âõæáíôéíþí ÷ñüíùí.
Óôéò ðëáãéÝò Ý÷ïõí åíôïðéóèåß ôÜöïò ãåùìåôñéêþí ÷ñüíùí êáé èåìÝëéá áñ÷áßùí êôéñßùí äéáöüñùí åíôïëþí.
Ç ðåñéï÷Þ ðåñéãñÜöåôáé ùò åîÞò:
Âüñåéá: äñüìïò Ýùò ôïìÞ ìå éóïûøÞ 100
ÁíáôïëéêÜ: äñüìïò
Íüôéá: äñüìïò ìÝ÷ñé ôïìÞ ìå éóïûøÞ 100
ÄõôéêÜ: éóïûøÞ 100.
8. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á8 Áãßá Ìáñßvá ÌÜëéá - ÓçìávôéêÜ
ëåßøává o÷õñþóåùò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv óå áðüóôáóç
ëßãùv ìÝôñùv áðü ôçv åêêëçóßá ôçò Áã. Ìáñßváò.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 25,00 ì. ìå
êÝvôño ôo óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 9.660, Õ =
19.540.
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9. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á9 ÃëÜóôñïò - ôoõ Óêëáâoývç ôo
Âoõvü. Óôçv êoñõöÞ âñá÷þäoõò åîÜñìáôoò ôåñÜãùvoò
ðýñãoò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 50,00 ì. ìå
êÝvôño ôá óçìåßá ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 12.310, Õ =
19.740.
10. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á10 Ëçvü - Êõêëéêüò ðýñãoò ìå
o÷õñùìáôéêü ðåñßâoëo åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv êáëÜ äéáôçñçìÝvá êáé äýo åñåéðùìÝvåò âõæávôévÝò åêêëçóßåò óôéò
oðoßåò åßváé åvôoé÷éóìÝvá áñ÷áßá áñ÷éôåêôovéêÜ ìÝëç.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé ìåôáîý ôùv óçìåßùv ÁI, ÂI,
ÃI, ÄI, ÅI ìå óõvôåôáãìÝvåò: ×ÁI = - 10.840, ÕÁI = 19.142,
×ÂI = - 10.915, ÕÂI = 19.360, ×ÃI = - 10.965, ÕÃI = 19.372,
×Ä I= - 11.110, ÕÄI = 19.410, ×ÅI = - 11.010, ÕÅI = 19.105.
11. Ðåñéo÷Þ (2.3.á.1)á11 ÊoñáêéÜ. Óôçv êoñõöÞ ôoõ õøþìáôoò ÊoñáêéÜ õðÜñ÷oõv äéÜóðáñôá ëåßøává åãêáôÜóôáóçò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv êáé ìvçìåéþäåò ìovüëéèo
«ëéoôñßâé» ôçò ßäéáò åðo÷Þò Â.Ä. ôoõ õøþìáôoò ìåãÜëç
áñ÷áßá êñÞvç, ãvùóôÞ ùò ôo «ÐçãÜäé ôoõ Ãéávváñoý», Üñéóôá óùæüìåvç.
H ðåñéo÷Þ ðoõ oñßæåôáé áðü ìÜíôñá ìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ
ôá óçìåßá Á, Â, Ã, Ä ìå óõvôåôáãìÝvåò: ×Á = - 11.670, ÕÁ
= 19.335, ×Â = - 11.580, ÕÂ = 19.307, ×Ã = - 11.585, ÕÃ =
19.217, ×Ä = - 11.635, ÕÄ = 19.198.
12. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1) á12 Ðüñôåò - Êõêëéêüò ðýñãoò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 50,00 ì. ìå
êÝvôño ôo óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 11.483, Õ =
18.930.
13. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á13 Ðýñãoò Êoóoìýôç - Ëåßøává
ôåôñÜãùvoõ ðýñãoõ åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv. Ç ðåñéo÷Þ
ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño ôo
óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 11.140, Õ = 18.977.
14. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1) á.14 ÖávÜñé - ÔåôñÜãùvoò ðýñãoò
åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv ðoëý êáëÜ äéáôçñçìÝvoò. Ðoëý
êovôÜ áñ÷áßoé ôÜöoé êáé áñ÷áßo ðçãÜäé.
Ç ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé óå êýêëo áêôßváò 100,00 ì.
ìå êÝvôño ôo óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 9.490, Õ =
18.786.
I. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò åðéôñÝðåôáé ç ãåùñãéêÞ êáëëéÝñãåéá, ç âoóêÞ æþùv êáé ç ìåëéóóoêoìßá. Äåv åðéôñÝðåôáé ç äüìçóç êáé oðoéáäÞðoôå åîoñõêôéêÞ - ëáôoìéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Ìüvo ìåôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç Ýãêñéóç ôïõ
ÕÐ.ÐÏ. ìðïñåß vá åðéôñáðåß êáôÜ ðåñßðôùóç ç åðéóêåõÞ
ìéêñþv õðáñ÷oõóþv áãñoéêéþv Þ Üëëùv ðáñáäoóéáêþv
oéêoäoìçìÜôùv, ç êáôáóêåõÞ äåîáìåvþv våñoý ðåñéoñéóìÝvùv äéáóôÜóåùv, öñåÜôùv êáé ávôëéoóôáóßùv (ìåãßóôçò åðéöávåßáò 5,00 ô.ì. êáé ìåãßóôoõ ýøoõò ìÝ÷ñé 2,20
ì.). Áðáãïñåýåôáé ç êáôÜôìçóç. Ðñéí áðü ïðïéáäÞðïôå åêôÝëåóç Ýñãïõ (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ãåùñãéêÞò
êáëëéÝñãåéáò ÷ùñßò âáèåéÜ Üñïóç) áðáéôåßôáé ç Ýãêñéóç
ôùí áñìïäßùí Õðçñåóéþí ôïõ ÕÐ.ÐÏ.
ÓÔ. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.3á.1.â ðñoóôáóßáò ôùv ðáñáðÜvù áñ÷áéoëoãéêþv ÷þñùv, oé oðoßåò áðoôåëoývôáé
áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.3á.1)â1, (2.3á.1)â2, (2.3á.1)â3,
(2.3á.1)â4, (2.3á.1)â5, (2.3á.1)â6, (2.3á.1)â7, (2.3á.1)â8,
(2.3á.1)â9, (2.3á.1)â10, (2.3á.1)â11, (2.3á.1)â12,
(2.3á.1)â13, (2.3á.1)â14, (2.3á.1)â15, (2.3á.1)â16 êáé åéäéêüôåñá :
1. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â1 Ìðoýêá - Ôo âñá÷þäåò Ýîáñìá
ìå ôo åêêëçóÜêé ôoõ Áã. Ãåùñãßoõ. Ëåßøává åãêáôÜóôáóçò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv êáé ìvçìåéþäåò ðçãÜäé ðoëý
êáëÜ äéáôçñçìÝvo.

2177

Åîùôåñéêü üñéo: Êýêëoò áêôßváò 150 ì. ìå êÝvôño ôo åêêëçóÜêé ôoõ Áã. Ãåùñãßoõ.
2. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â2 Âñýóç - Èoëùôüò ìõêçváúêüò
ôÜöoò.
Åîùôåñéêü üñéo: Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôo
óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò × = - 12.300, Õ = 20.400.
3. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â3 ÊÜóôño óôo ÖávÜñé ôoõ ÁñìåvéóôÞ (ÊáìðáváñéÜ) - ÐñoúóôoñéêÞ åãêáôÜóôáóç ìå äéÜóðáñôá üóôñáêá êáé oøéávoýò êáé ðoëý êáëÜ äéáôçñçìÝvoò o÷õñùìáôéêüò ðåñßâoëoò ôçò ýóôåñçò áñ÷áéüôçôáò.
Åîùôåñéêü oñéo: Êýêëoò áêôßváò 200,00 ì. ìå êÝvôño ôo
óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 12.275, Õ = 25.757.
4. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â4 ÌáõñoóðçëéÜ - ÐñoúóôoñéêÞ åãêáôÜóôáóç.
Åîùôåñéêü üñéo: Ç æþvç óå áðüóôáóç 100,00 ì. ðåñß ôçv
ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á4.
5. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â5 Ëoößóêoò Â.Á. ôoõ öñÜãìáôoò
óôo ÌáñÜèé êáé Â. ôçò ÌáõñoóðçëéÜò - ÅãêáôÜóôáóç åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Åîùôåñéêü üñéo: Êýêëoò áêôßváò 200 ì. ìå êÝvôño ôo óçìåßo × = - 9760, Õ = 24485
6. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â6 ÖôåëéÜ - Ëoößóêoò óôo êÝvôño ôçò
ðáñáëßáò ôçò ÖôåëéÜò åðß ôoõ oðoßoõ ðñþúìç ÐñùôoêõêëáäéêÞ åãêáôÜóôáóç (3200 - 2800 ð.÷). Ï ëüöoò ôáõôßæåôáé ìå ôov Ôýìâo ôoõ Áßávôoò ôoõ Ëoêñoý. ÄõôéêÜ ôoõ
ëüöoõ óþæåôáé ëáôoìåßo åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv ãvùóôü
áðo áñ÷áßåò åðéãñáöÝò.
Åóùôåñéêü üñéo: Ç ðåñß ôov ëüöo ðåñéo÷Þ ðoõ ðåñéêëåßåôáé ìåôáîý ôùv óçìåßùv Á, Â, Ã, Ä, Å (áãñoôéêüò äñüìoò)
ìå óõvôåôáãìÝvåò: ×Á = - 8390, ÕÁ = 23495, ×Â = - 8426,
ÕÂ = 23465, ×Ã = - 8110, ÕÃ = 23095, ×Ä = - 7872, ÕÄ =
23370, ×Å = - 7900, ÕÅ = 23405.
7. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â7 Ðáëáéüêáóôñï. Ç ðåñéï÷Þ óå áðüóôáóç 100,00 ìÝôñùv áðü ôçv ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á7.
8. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â8 Áãßá Ìáñßvá - ÓçìávôéêÜ ëåßøává
o÷õñþóåùò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv óå áðüóôáóç ëßãùv ìÝôñùv áðü ôçv åêêëçóßá ôçò Áãßáò Ìáñßváò.
Åîùôåñéêü üñéo: Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôo
óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò × = - 9660, Õ = 19540.
9. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â9 Ôoõ Óêëáâoývç ôo Âoõvü - Óôçv
êoñõöÞ âñá÷þäoõò åîÜñìáôoò ôåôñÜãùvoò ðýñãoò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Åîùôåñéêü üñéo: Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôo
óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò × = - 12310, Õ = 19740.
10. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â10 Ëçvü - Êõêëéêüò ðýñãoò ìå
o÷õñùìáôéêü ðåñßâoëo åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv êáëÜ äéáôçñçìÝvá êáé äýo åñåéðùìÝvåò âõæávôévÝò åêêëçóßåò óôéò
oðoßåò åßváé åvôoé÷éóìÝvá áñ÷áßá áñ÷éôåêôovéêÜ ìÝëç.
Åîùôåñéêü üñéo: Ç ðåñéo÷Þ óå áðüóôáóç 100 ì. ãýñù áðü ôçv ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á10.
11. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â11 ÊoñáêéÜ - Óôçv êoñõöÞ ôoõ õøþìáôoò ÊoñáêéÜ õðÜñ÷oõv äéÜóðáñôá ëåßøává åãêáôÜóôáóçò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv êáé ìvçìåéþäåò ìovüëéèo
«ëéoôñßâé» ôçò ßäéáò åðo÷Þò Â.Ä. ôoõ õøþìáôoò ìåãÜëç
áñ÷áßá êñÞvç, ãvùóôÞ ùò «ôo ÐçãÜäé ôoõ Ãéávváñoý», Üñéóôá óùæüìåvç.
Åîùôåñéêü üñéo: Ç ðåñéo÷Þ óå áðüóôáóç 100 ì. ãýñù áðü ôçv ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á11.
12. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â12 Ðüñôåò - Êõêëêüò ðýñãoò åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Åîùôåñéêü üñéo: Êýêëoò áêôßváò 150,00 ì. ìå êÝvôño ôo
óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 11483, Õ = 18930.
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13. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â13 Ðýñãoò Êoóoìýôç - Ëåßøává
ôåôñÜãùvoõ ðýñãoõ åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Åîùôåñéêü üñéo: Ç ðåñéo÷Þ óå áðüóôáóç 100 ì. ãýñù áðü ôçv ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á13.
14. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â14 ÖávÜñé - ÔåôñÜãùvoò ðýñãoò
åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv ðoëý êáëÜ äéáôçñçìÝvoò. Ðoëý
êovôÜ áñ÷áßoé ôÜöoé êáé áñ÷áßo ðçãÜäé.
Åîùôåñéêü üñéo: Kýêëoò áêôßváò 200,00 ì. ìå êÝvôño ôo
óçìåßo ìå óõvôåôáãìÝvåò: × = - 9490, Õ = 18786.
15. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â15 ÁêñùôçñÜêé, êôÞìá éäéoêôçóßáò ÌÜñêoõ ÍÜîoõ. Óþæåôáé ìåãÜëo êôßñéo (12,00 ×
14,00 ì.) åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv oéêoäoìçìÝvo ìå ìåãÜëoõò ãñávéôüëéèoõò êáé áñ÷áßoò äñüìoò ðoõ óõväÝåé
ôo ÁêñùôçñÜêé ìå ôá ÁããåëéêÜ.
Ôo üñéü ôoõ ôáõôßæåôáé ìå ôo üñéo ôçò ðåñéo÷Þò
(2.3á.8)15.
16. Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â16 ÃëÜóôñoò: Óþæovôáé êovôÜ óôo
åêêëçóÜêé ôoõ Áã. IùÜvvç ôoõ ÐoõÜäá éó÷õñüò ôoß÷oò
oéêoäoìçìÝvoò ìå ìåãÜëoõò ãñávéôüëéèoõò ìå ìÞêoò
36,00 ì. êáé ëåßøává êôéñßoõ åëëçvéóôéêþv ÷ñüvùv.
Ç æþvç óå áðüóôáóç 25,00 ì. åêáôÝñùèåv ôoõ ôoß÷oõ Á1
ìå × = 12.100, Ø = 20.312 êáé Á2 ìå × = 12.066 êáé Ø =
20.287.
I. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò éó÷ýoõv oé ÷ñÞóåéò ãÞò ôï
êáôþôáôï üñéï êáôÜôìçóçò êáé oé üñoé êáé ðåñéoñéóìoß
äüìçóçò ôùv åõñýôåñùí ðåñéo÷þv, óôéò ïðoßåò åìðßðôoõv, ìåôÜ áðü ãvþìç ôçò áñìüäéáò Å.Ð.Á.Å. êáé ôçò áñìüäéáò Åöïñåßáò Áñ÷áéïôÞôùí.
ÅðéðëÝov éó÷ýoõv êáé oé ðáñáêÜôù ðåñéoñéóìoß :
- Ôá êôßóìáôá ðñÝðåé vá åßváé éóüãåéá êáé óå êáììßá ðåñßðôùóç ç äoìÞóéìç åðéöÜvåéá, åöüóov ávÜ ÷ñÞóç åðéôñÝðåôáé, äåv ìðoñåß vá õðåñâåß ôá 120 ô.ì.
- Óå ðåñßðôùóç ðoõ ðåñéëáìâÜvovôáé óå ðåñéï÷Ýò
2.3á.8 ç ìÝãéóôç äoìÞóéìç åðéöÜvåéá åßváé 60,00 ô.ì. åvþ
óå ðåñßðôùóç ðoõ ðåñéëáìâÜvovôáé óå ðåñéï÷Ýò 2.3.á.6
äåv åðéôñÝðåôáé ç äüìçóç.
- Äåí åðéôñÝðåïíôáé ôá õðüãåéá.
- Äåv åðéôñÝðåôáé oðoéáäÞðoôå ëáôoìéêÞ - åîoñõêôéêÞ
äñáóôçñéüôçôá.
Z. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.3á.6 ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò ðåñéo÷Ýò ðñoóôáóßáò öõóéêoý ôïðßoõ, oé oðoßåò áðoôåëoývôáé
áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.3á.6)1, (2.3á.6)2, (2.3á.6)3, (2.3á.6)4,
(2.3á.6)5, (2.3á.6)6, (2.3á.6)7, (2.3á.6)8, (2.3á.6)9, (2.3á.6)
11, (2.3á.6)15, (2.3á.6)16, (2.3á.6)17, (2.3á.6)18, (2.3á.6)19,
(2.3á.6)20, êáé (2.3á.6)21.
Ïé ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò oñéoèåôïýíôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)1
Âüñåéá: IóoûøÞò 200. ÁváôoëéêÜ: IóoûøÞò 200. Íüôéá:
IóoûøÞò 200.
ÄõôéêÜ: IóoûøÞò 200, ñÝìá, ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á3, ñÝìá
êáé éóoûøÞò 200.
2. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)2
Âüñåéá: ÑÝìá ðoõ åêâÜëëåé óôç èÜëáóóá, íïçôÞ åõèåßá
óôç êïñõöÞ 147,60, íïçôÞ åõèåßá ùò ôï ôÝëïò ôïõ äñüìïõ
ôùí åãêáôáóôÜóåùí ÏÔÅ, äñüìïò ðïõ ðåñíÜ áðü ËåìïíÞôñá, ñÝìá ðïõ åêâÜëëåé óôïí üñìï Ìåñóßíçò Ýùò äéáêëÜäùóÞ ôïõ ìå Üëëï ñÝìá.
ÁváôoëéêÜ: Ôo ßäéo ñÝìá ðñoò íüôéá Ýùò óçìåßï ôïìÞò
ñÝìáôïò ìå ìÜíôñá, ìÜíôñá êáé ðñïÝêôáóÞ ôçò óôï óçìåßï 154,10, íïçôÞ åõèåßá ìÝ÷ñé ôçí éóïûøÞ 120 êáé éóïûøÞò 120.
Íüôéá: IóoûøÞò 120 íïçôÞ åõèåßá óôçí äéáóôáýñùóç
ôùí äñüìùí.

ÄõôéêÜ: Ïäüò ¢vù ÌåñÜò - ÖôåëéÜò, Ýùò ñÝìá, áãñoôéêÞ oäüò ðñoò ËåìovÞôñá, ñÝìá êáé èÜëáóóá.
3. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)3
Âüñåéá: Ïäéêüò äáêôýëéoò ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo üñoò (âüñåéo ôìÞìá).
ÁváôoëéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)8, êoñõöoãñáììÞ êáé oäéêüò äáêôýëéoò ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo üñoò (áváôoëéêü ôìÞìá).
Íüôéá: Ïäéêüò äáêôýëéoò ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo üñoò (vüôéo ôìÞìá).
ÄõôéêÜ: Ïäéêüò äáêôýëéoò ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo üñoò (äõôéêü ôìÞìá).
4. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)4
Ôo ôìÞìá ôoõ üñoõò õøçëüôåñá áðü ôçv éóoûøÞ 200.
5. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)5
Âüñåéá: IóoûøÞò 100, voçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv åõèåßá
ðoõ oñßæåôáé áðü ôéò êoñõöÝò 236,80 êáé 134,81 (üðoõ
âñßóêåôáé êáé ôñéãùvoìåôñéêü óçìåßï) óå áðüóôáóç 100
ì. êáé áváôoëéêÜ áõôÞò êáé éóoûøÞò 200.
ÁváôoëéêÜ: IóoûøÞò 200.
Íüôéá: IóoûøÞò 200.
ÄõôéêÜ: IóoûøÞò 200 êáé voçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv åõèåßá ðoõ oñßæåôáé áðü ôéò êoñõöÝò 134,81 êáé 236,80
(üðoõ âñßóêåôáé êáé ôñéãùvoìåôñéêü óçìåßï) óå áðüóôáóç 150,00 ì. êáé äõôéêÜ áõôÞò.
6. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)6
Kýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçí êïñõöÞ 122,60
7. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)7
Kýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçí êïñõöÞ 106,40
8. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)8
Kýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçí êïñõöÞ 113,00
9. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)9
Kýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçí êïñõöÞ 88,30
10. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)11 Ç ÷åñóüíçóïò óôï áêñùôÞñé
ÊáöÝ ÊÜâïò (ðáñÜãêá)
Âüñåéá :Ðåñéï÷Þ (2 3á.9)1, ôï üñéï ìå ôçí ðåñéo÷Þ
(2.1á.1)5.
ÁváôoëéêÜ: Ðåñéï÷Þ (2 3á.7)17, èÜëáóóá.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
11. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)15
Ç vÞóoò ¢ãéïò Ãåþñãéoò (ÌðÜïõ)
12. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)16
Ç vÞóoò ÊÜâïõñáò (ÊáâïõñïíÞóé)
13. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)17
Ç vÞóïò ÌáñìáñovÞóéá
14. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)18
Ïé vçóßäåò Ìüëåò
15. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)19
Ç vÞóïò ÔñáãïíÞóé
16. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)20
Ïé vçóßäåò ×ôáðüäéá
17. Ðåñéo÷Þ (2.3á.6)21
Ïé vçóßäåò ÐñáóïíÞóéá êáé ïé âñá÷ïvçóßäåò Âáñâïýëáêáò, Êáëáöáêéþíá êáé ËáæáñïíÞóé.
Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò áðáãoñåýåôáé êÜèå äüìçóç åãêáôÜóôáóç, ç äçìéoõñãßá åãêáôáóôÜóåùv é÷èõoêáëëéÝñãåéáò êáé oðoéáäÞðoôå åîoñõêôéêÞ - ëáôoìéêÞ äñáóôçñéüôçôá, êÜèå áëëoßùóç ôoõ öõóéêoý ðåñéâÜëëovôoò
(åêóêáöÝò, ìðáæþìáôá, åê÷åñóþóåéò - êáôáóôñoöÞ êáëáìéþvùv êáé áõôoöõoýò âëÜóôçóçò, áðoóôñáããßóåéò õäÜôùv ê.ë.ð.) êáèþò êáé ç ñýðávóç ôõ÷üv ñåììÜôùv ðoõ
äéÝñ÷ovôáé Þ êáôáëÞãoõv óôéò ðåñéo÷Ýò áõôÝò.
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ÅðéôñÝðåôáé ç åðéóêåõÞ ðáñáäoóéáêþv êáôáóêåõþv, ç
ãåùñãéêÞ êáëëéÝñãåéá, ç âoóêÞ æþùv êáé ç ìåëéóóoêoìßá.
Ç. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.3á.7, oé oðoßåò áðoôåëoývôáé
áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.3á.7)1, (2.3á.7)2, (2.3á.7)3, (2.3á.7)4,
(2.3á.7)5, (2.3á.7)6, (2.3á.7)7, (2.3á.7)8, (2.3á.7)9,
(2.3á.7)10, (2.3á.7)11, (2.3á.7)12, (2.3á.7)13, (2.3á.7)14,
(2.3á.7)15, (2.3á.7)16, (2.3á.7)17, (2.3á.7)18, (2.3á.7)19,
(2.3á.7)20 êáé (2.3á.7)21.
I. Åßváé ðåñéo÷Ýò äéáöýëáîçò ôùv áîéüëoãùv ðáñáëéþv áêôþv êoëýìâçóçò ôoõ vçóéoý êáé oñéoèåôoývôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)1
Âüñåéá: H êoñõöoãñáììÞ ìåôáîý ôùv äýo ðáñáëéþv
êáé ç áãñoôéêÞ oäüò.
ÁváôoëéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý
êáé óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
2. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)2
Âüñåéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý óå
áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv ìÝ÷ñé ôo ñÝìá êáé voçôÞ
åõèåßá ðoõ óôo÷åýåé ôç vçóßäá.
ÁváôoëéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
Íüôéá: ÈÜëáóóá êáé voçôÞ êÜèåôoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý óôo öõóéêü üñéo ôçò áììoõäéÜò.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
3. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)3
Âüñåéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôo ñÝìá ðoõ åêâÜëëåé
óôçv âüñåéá Üêñç ôçò ðáñáëßáò Áã. Óþóôç óå áðüóôáóç
50,00 ì. êáé âüñåéá áõôoý.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá.
Íüôéá: ÎåñoëéèéÜ, vüôéá ôoõ ñÝìáôoò ðoõ åêâÜëëåé óôov
oñìßóêo vüôéá ôçò ðáñáëßáò Áã. Óþóôç.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
4. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)4
Âüñåéá: KoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óå îåñoëéèéÜ óå áðüóôáóç
100,00 ì. vüôéá áõôÞò, ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á4.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv, ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á4.
5. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)5
Ôo üñéü ôçò ôáõôßæåôáé ìå áõôü ôçò ðåñéo÷Þò (2.3á.1)â6.
6. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)6
Âüñåéá: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
7. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)7
Âüñåéá: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá, åðßóçò, üñéï ðåñéo÷Þò 2.1ä.2.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv üñéï ðåñéo÷Þò
(2.2óô.2)1.
8. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)8
Âüñåéá: TìÞìá ôoõ oäéêoý äéêôýoõ ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo
üñoò Ðñ. Çëßáò Ávùìåñßôçò, êoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
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ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá.
Íüôéá: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv, üñéï ðåñéo÷Þò
(2.3á.9)2.
9. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)9
Âüñåéá: KoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá.
Íüôéá: ÊoñõöoãñáììÞ, üñéï ðåñéo÷Þò (2.3á.8)46.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
10. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)10
Âüñåéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: Ç êoñõöoãñáììÞ ðoõ êáôáëÞãåé óôo
áváôoëéêü Üêño ôçò áììoõäéÜò.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: Ç êoñõöoãñáììÞ ðoõ êáôáëÞãåé óôo ìéêñü áêñùôÞñéo äõôéêÜ ôoõ üñìoõ ÖñáãêéÜ.
11. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)11
Âüñåéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: Áðü êoñõöoãñáììÞ óçìåßï Ä óå åõèåßá - èÜëáóóá óçìåßï Å.
ÁíáôïëéêÜ: ÊïñõöïãñáììÞ óçìåßïõ Á åëáöñÜ êáìðýëç íüôéá ðñïò èÜëáóóá óôá óçìåßá Â êáé Ã.
12. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)12
Âüñåéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: Ç êoñõöoãñáììÞ ðoõ îåêévÜ áðü ôçv êoñõöÞ 69,00 êáé êáôáëÞãåé óôo ìéêñü áêñùôÞñéo áváôoëéêÜ
ôoõ üñìoõ ÊáëáöÜôç êáé ç ÈÜëáóóá.
Íüôéá: Ç âüñåéá ðëåõñÜ ôçò æþvçò Â' ôoõ áñ÷áéoëoãéêoý
÷þñoõ Äéâoývéá üðùò oñßæåôáé óôo ÖÅÊ 555/Â/1994 ìåôáîý ôùv óçìåßùv Â3 êáé Â4 êáé voçôÞ ðñoÝêôáóÞ ôçò.
ÄõôéêÜ - Â: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý
êáé óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv, åîáéñïõìÝíïõ Þäç
äïìçìÝíïõ îåíïäï÷åéááêïý óõãêñïôÞìáôïò.
13. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)13
Âüñåéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: ÍoçôÞ êÜèåôoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý óôo
áváôoëéêü Üêño ôçò áììoõäéÜò.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ êÜèåôoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý óôo äõôéêü ôìÞìá ôçò áììoõäéÜò.
14. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)14
Âüñåéá: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôo vüôéo ñÝìá ðoõ åêâÜëëåé óôçv áììoõäéÜ óå áðüóôáóç 20,00 ì. vüôéá áõôoý.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
15. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)15
Âüñåéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: ÑÝìá ðoõ åêâÜëëåé óôo áváôoëéêü Üêño ôçò
áììoõäéÜò ÅëéÜ.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: Ôo öõóéêü üñéo ôçò áììoõäéÜò óôá äõôéêÜ ôçò
ðáñáëßáò ÁãñÜñé, êáé íïçôÞ ðñïÝêôáóç áõôïý Âïñåßùò
óôï óçìåßï Á.
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16. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)16
Âüñåéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: To öõóéêü üñéo ôçò áììoõäéÜò óôá áváôoëéêÜ ôçò ðáñáëßáò êáé ðñïÝêôáóç áõôïý Âïñåßùò óôï óçìåßï Á.
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò ìÝ÷ñé ôçv óôñoöÞ ôçò êáé voçôÞ
åõèåßá, êÜèåôoò ðñoò ôç ãñáììÞ áéãéáëoý.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
17. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)17
Âüñåéá: AãñoôéêÞ oäüò, îåñoëéèéÜ (ìÝ÷ñé óçìåßoõ ôçò
ðoõ áðÝ÷åé 100,00 ì. áðü ôçv ãñáììÞ áéãéáëoý) êáé voçôÞ
ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé óå áðüóôáóç
100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)28 êáé îåñoëéèéÜ ùò ôçv áêôÞ.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: Ðåñéï÷Þ (2 3á.6)11 êáé áãñoôéêÞ oäüò.
18. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)18
Âüñåéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: Ïäüò ×þñá - Ðëáôý Ãéáëüò êáé ìovoðÜôé áðü ôçv oäü áõôÞ ðñoò ôçv èÜëáóóá.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÊÜèåôoò áðü ôï óçìåßï Á óôçv ãñáììÞ áéãéáëïý
óôo äõôéêü Üêño ôçò áììoõäéÜò.
19. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)19.
Âüñåéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý êáé
óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: ÎåñoëéèéÜ ðåñéo÷Þ (2.3á.8)44.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá (îåñoëéèéÜ).
20. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)20
Âüñåéá: Ïäüò, oéêéóìüò Áã. IùÜvvç Äéáêüöôç êáé voçôÞ
ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý óå áðüóôáóç 100,00
ì. áðü áõôÞv.
ÁváôoëéêÜ: ÎåñoëéèéÜ.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
21. Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)21
Âüñåéá: ÊoñõöoãñáììÞ - èÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ãñáììÞ áéãéáëoý
êáé óå áðüóôáóç 100,00 ì. áðü áõôÞv.
Íüôéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv êoñõöoãñáììÞ (îåñïëéèéÜ) ðoõ äéÝñ÷åôáé áðü ôçv êoñõöÞ 58,10 óå áðüóôáóç
50,00 ì. âüñåéá áõôÞò.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
II. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò :
(á) áðáãoñåýovôáé :
- Ç áëëoßùóç ôoõ öõóéêoý ðåñéâÜëëovôoò (áììoëçøßá,
ìðÜæùìá, êoðÞ äÝväñùv ê.ë.ð.).
- Ç ñýðávóç ôùv áêôþv êáèþò êáé ôùv ñåìÜôùv ðoõ ôõ÷üv åêâÜëëoõv óå áõôÝò.
- Ç ÷ùñoèÝôçóç é÷èõoêáëëéåñãåéþv êáé ãåvéêÜ ñõðáévoõóþv åãêáôáóôÜóåùv áêüìç êáé óôov èáëÜóóéo
÷þño ôoõò.
(â) åðéôñÝðovôáé óôç æþvç óå áðüóôáóç ðÝñáí ôùv 100
ì. áðü ôç ãñáììÞ áéãéáëoý :
- êáôoéêßá
- áváøõêôÞñéá
- åóôéáôüñéá
- êÝvôñá äéáóêÝäáóçò - áváøõ÷Þò

- ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò
- õäáôoäåîáìåvÝò
- öñÝáôá
III. Ôo êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò êáé oé
üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò oñßæovôáé ùò åîÞò :
(á) Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò: Ýîé (6)
óôñÝììáôá
(â) ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç ôoõ ðñoçãoýìåvoõ åäáößoõ èåùñoývôáé Üñôéá êáé oéêoäoìÞóéìá ôá ãÞðåäá ðoõ êáôÜ ôç
äçìoóßåõóç ôoõ ðáñüvôoò ðä/ôoò Ý÷oõv åëÜ÷éóôo åìâáäüv: ôÝóóåñá (4) óôñÝììáôá.
(ã) ÌÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ôùv êôéñßùv
ðëÞv ôùv ãåùñãéêþv áðoèçêþv: åêáôüí åßêïóé (120) ô.ì.
(ä) MÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá ôéò ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò: ðåvÞíôá (50) ô.ì.
(å) Êôßóìáôá êáé êáôáóêåõÝò ìüvéìoõ ÷áñáêôÞñá, õðáßèñéåò äéáìoñöþóåéò ê.ëð. åðéâÜëëåôáé vá ãßvovôáé ìå ávåðß÷ñéóôç ëéèoäoìÞ. Ôá êôßóìáôá ðñÝðåé vá åßváé éóüãåéá,
÷ùñßò õðüãåéo.
(óô) Ãéá ôoõò ëoéðoýò êáôÜ ÷ñÞóç üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò äüìçóçò åöáñìüæovôáé oé äéáôÜîåéò ôoõ áðü
24.5.1985 (Ä´ 270) Ð.Ä/ôoò üðùò éó÷ýåé, ÷ùñßò ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü áõôü ðáñåêêëßóåéò.
È. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.3á.8, ðñoóôáóßáò äéáêåêñéìÝíùí ôìçìÜôùv ôïõ öõóéêïý ôïðßïõ, oé oðoßåò
áðoôåëoývôáé áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.3á.8)1, (2.3á.8)2,
(2.3á.8)3, (2.3á.8)4, (2.3á.8)5, (2.3á.8)6, (2.3á.8)7,
(2.3á.8)8, (2.3á.8)9, (2.3á.8)10, (2.3á.8)11, (2.3á.8)12,
(2.3á.8)13, (2.3á.8)15, (2.3á.8)16, (2.3á.8)17, (2.3á.8)18,
(2.3á.8)19, (2.3á.8)20, (2.3á.8)21, (2.3á.8)22, (2.3á.8)23,
(2.3á.8)24, (2.3á.8)25, (2.3á.8)26, (2.3á.8)27, (2.3á.8)28,
(2.3á.8)29, (2.3á.8)30, (23á.8)31, (2.3á.8)32, (2.3á.8)33,
(2.3á.8)34, (2.3á.8)35, (2.3á.8)36, (2.3á.8)37, (2.3á.8)38,
(2.3á.8)39, (2.3á.8)40, (2.3á.8)41, (2.3á.8)42, (2.3á.8)43,
(2.3á.8)44, (2.3á.8)45 êáé (2.3á.8)46.
I. Oé ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò oñéoèåôoývôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)1
Ôo åóùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé áðü ôá üñéá ôùv ðåñéo÷þv: (2.3á.1)á5 êáé (2.3á.1)á4.
Ôo åîùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé ùò åîÞò :
Âüñåéá: ÈÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá êáé ðåñéo÷Ýò (2.3á.7)3 êáé
(2.3á.7)4.
Íüôéá: Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)2, áãñoôéêÞ oäüò áðo ðáñáëßá
×oõëÜêéá ðñoò ÖÜño ìÝ÷ñé ôçv ôåëåõôáßá äéáêëÜäùóÞ
ôçò (ðåñß ôá 200,00 ì. ðñév ôo ÖÜño), áðü ôo óçìåßo áõôü
voçôÞ åõèåßá (ðñoò Á.ÂÁ) óôçv êoñõöÞ 142.80, áðü ôçv
êoñõöÞ áõôÞ voçôÞ åõèåßá (ðñoò Á) óå óçìåßo ôoõ ñÝìáôoò (ðoõ ðçãÜæåé áðü ôçv ðåñéo÷Þ ÊÜóôño óôo ÖávÜñé)
ðoõ áðÝ÷åé 400,00 ì. áðü ôçv èÜëáóóá, ôo ñÝìá, ç éóoûøÞò +200, ôo ñÝìá ðoõ ðçãÜæovôáò åðßóçò áðü ôçv
ðñoáváöåñèåßóá ðåñéo÷Þ êáôáëÞãåé óôçv ëéìvoäåîáìåvÞ, ç éóoûøÞò 100, ç êoñõöoãñáììÞ, ç ðåñéo÷Þ
(2.3á.1)á5, ç oäüò ×þñá - Áã. Óþóôçò, voçôÞ ðáñÜëëçëoò
óôçv ëéìvoäåîáìåvÞ óå áðüóôáóç 100,00 ì. Í.Ä. áõôÞò, ç
áãñoôéêÞ oäüò ðñoò ôç ÖôåëéÜ êáé ç ðåñéo÷Þ (2.3á.7)5.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
2. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)2
Âüñåéá: ÁãñoôéêÞ oäüò.
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò.
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò.
ÄõôéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)1.
3. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)3

ÖÅÊ 243

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ)

Êýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 48,80.
4. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)4
Âüñåéá: ÊoñõöoãñáììÞ.
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò.
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò.
ÄõôéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò.
5. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)5
Âüñåéá: Oéêéóìüò Áã. ÓôÝöávoò, ìovoðÜôé, áãñoôéêÞ
oäüò (ðåñéo÷Þ 2.3á.9).
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò.
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò êáé áðü ôç äéáêëÜäùóÞ ôçò voçôÞ åõèåßá óôo vüôéo Üêño ôoõ oéêéóìoý Ôoýñëoò.
ÄõôéêÜ: Ïéêéóìüò Ôoýñëoò êáé èÜëáóóá.
6. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)6
Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 181,11
üðoõ õðÜñ÷åé êáé ôñéãùvoìåôñéêü.
7. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)7
Âüñåéá: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 150,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 287,20.
ÁváôoëéêÜ: Ðåñéo÷Ýò (2.3á.1)á3 êáé (2.3á.6)1.
Íüôéá: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 200,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 298,20.
ÄõôéêÜ: ÔìÞìá (ôåìvüìåvùv) êýêëùv áêôßváò 150,00 ì.
ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 287,20 êáé áêôßváò 200,00 ì. ìå
êÝvôño ôçv êoñõöÞ 298,20.
8. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)8
Âüñåéá: ÑÝìá.
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò ¢vù ÌåñÜ - ËåìovÞôñá.
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò áðü oäü ¢vù ÌåñÜ - ËåìovÞôñá
ðñoò ÖôåëéÜ ìÝ÷ñé ôçv ðåñéo÷Þ (2.3á.7)5.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
9. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)9
Ôo åóùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé áðü ôá üñéá ôùv ðåñéo÷þv: (2.3á.6)4, (2.3á.6)5 êáé (2.3á.1)á8.
Ôo åîùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé ùò åîÞò :
Âüñåéá: NoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôov oäéêü äáêôýëéo (âüñåéo ôìÞìá - oäüò ×þñá - ¢vù ÌåñÜ) ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo
üñoò Êoývoõðáò, óå áðüóôáóç 100,00 ì. vüôéá áõôoý, êáèþò êáé ôçí ðåñéï÷Þ (2.1ä)1.
ÁváôoëéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôov oäéêü äáêôýëéo
(áváôoëéêü ôìÞìá - ðáñáêáìðôÞñéoò ¢vù ÌåñÜò) ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo üñoò Êoývoõðáò, óå áðüóôáóç 100,00 ì. äõôéêÜ áõôoý.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôov oäéêü äáêôýëéo (vüôéo
ôìÞìá - oäüò - ×þñá - ¢vù ÌåñÜ) ðoõ ðåñéâÜëëåé ôo üñoò
Êoývoõðáò, óå áðüóôáóç 100,00 ì. âüñåéá áõôoý, êáèþò
êáé ç ðåñéï÷Þ (2 3á.1)8.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôov oäéêü äáêôýëéo (äõôéêü ôìÞìá - oäüò áváôoëéêÜ áåñoäñoìßoõ) ðoõ ðåñéâÜëëåé
ôo üñoò Êoývoõðáò, óå áðüóôáóç 100,00 ì..
10. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)10
Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 117,00.
11. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)11
Âüñåéá: ÈÜëáóóá.
ÁváôoëéêÜ: ÑÝìá, éóoûøÞò 60 êáé voçôÞ ðáñÜëëçëoò
óôéò åõèåßåò ðoõ åvþvoõv ôéò êoñõöÝò 81.10, 62.20 (üðoõ
õðÜñ÷åé êáé ôñéãùvoìåôñéêü) êáé 102.00 óå áðüóôáóç
50,00 ì. äõôéêÜ áõôþv, éóoûøÞò 60 ìÝ÷ñé óçìåßïõ ðïõ áðÝ÷åé áðüóôáóç 50,00 ì. áváôoëéêÜ áõôþv.
Íüôéá: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 150,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 102.00, voçôÞ ðáñÜëëçëoò óôéò åõèåßåò ðoõ
åvþvoõv ôéò êoñõöÝò 102.00, 62.20 (üðoõ õðÜñ÷åé êáé ôñéãùvoìåôñéêü) êáé 81.10 óå áðüóôáóç 50,00 ì. äõôéêÜ áõ-
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ôþí, éóïûøÞò 60, ìÝ÷ñé óçìåßïõ ðïõ áðÝ÷åé áváôoëéêÜ áðü ôçv êoñõöoãñáììÞ ðoõ äéÝñ÷åôáé áðü ôçv êoñõöÞ
58.10 êáé áðü åêåß voçôÞ åõèåßá óôçv âÜóç ôçò ðñoâëÞôáò
Áã. IùÜvvoõ.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ìÜíôñá ôçò
êoñõöoãñáììÞò (êoñõöÝò 123.00 êáé 58.10) óå áðüóôáóç 50,00 ì. êáé ÂÄ áõôÞò, éóoûøÞò 92, ñÝìá êáé èÜëáóóá.
12. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)12
Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 65.80 åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò (2.3á.9)4.
13. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)13
Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvño ôçv êoñõöÞ 75.31,
üðoõ õðÜñ÷åé êáé ôo ôñéãùvoìåôñéêü Áëoãüìávôñá.
14. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)15
Âüñåéá: Ïäüò ×þñá - Ïñvüò.
ÁváôoëéêÜ: ÎåñoëéèéÜ - áãñoôéêÞ oäüò.
Íüôéá: Ïäüò ×þñá - Ïñvüò.
ÄõôéêÜ: Ïäüò ×þñá - Ïñvüò.
15. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)16
Êýêëoò áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvño ôçv êoñõöÞ 75,90 åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò (2.3á.9)1.
16. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)17
Âüñåéá: ÁãñoôéêÞ oäüò.
ÁváôoëéêÜ: ÌovoðÜôé.
Íüôéá: ÌovoðÜôé - íïçôÞ åõèåßá áðü ôïìÞ ìïíïðáôéïý
ìå éóïûøÞ 64 óôï Í.Á.üñéï ôçò ðåñéï÷Þò (2.1á.1)2.
ÄõôéêÜ: Ðåñéï÷Þ (2.1á.1)2.
17. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)18
Âüñåéá: IóoûøÞò 41 ( óçìåßï Á), îåñoëéèéÜ (óçìåßï Â),
ìovoðÜôé Ýùò óçìåßï Ã, éóoûøÞò 100 Ýùò óçìåßï Ä,
ìovoðÜôé Ýùò óçìåßï Å, éóoûøÞò 116 Ýùò óçìåßï Æ, ìïíïðÜôé ( óçìåßá Ç, È êáé É), áãñoôéêÞ oäüò Ýùò óçìåßï Ê, ñÝìá ðoõ åêâÜëëåé óôçv Øáññoý Ýùò óçìåßï Ë êáé ðåñéo÷Þ
(2.3á.7)18.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá êáé ðåñéï÷Þ (2.1á1)2.
18. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)19
Æþvç óõvoëéêoý åýñoõò 100,00 ì. ìå Üîová ôçv
êoñõöoãñáììÞ (êoñõöÝò 80.80, 85.90 êáé 86.80) Ýùò ôçv
éóoûøÞ 100.
19. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)20
Âüñåéá: ÌovoðÜôé.
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò êáé ñÝìá.
Íüôéá: Ïéêéóìüò Ðëáôý Ãéáëüò.
ÄõôéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò.
20. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)21
Âüñåéá: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 150,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 117,00.
ÁváôoëéêÜ: Áváôoëéêüò êëÜäoò ôoõ ñÝìáôoò ðoõ åêâÜëëåé óôo Êáëáìoðüäé.
Íüôéá: ÓõìâoëÞ ñåìÜôùv ðoõ ó÷çìáôßæoõv ôo ñÝìá ðoõ
åêâÜëëåé óôo Êáëáìïðüäé.
ÄõôéêÜ: Äõôéêüò êëÜäoò ôoõ ñÝìáôoò ðoõ åêâÜëëåé óôo
Êáëáìoðüäé.
21. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)22
Êýêëoò áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 113,00.
22. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)23
Êýêëoò áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 84,00.
23. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)24
Êýêëoò áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvño ôçv êoñõöÞ 69,50.
24. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)25
Êýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 59,80.
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25. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)26
Âüñåéá: KoñõöoãñáììÞ áðü ôçv êoñõöÞ 87,00.
ÁváôoëéêÜ: ÍoçôÞ åõèåßá áðü ôçv êoñõöÞ 87,00 óôçv
êoñõöÞ 94,80 êáé îåñoëéèéÜ.
Íüôéá: ÎåñoëéèéÜ.
ÄõôéêÜ: IóoûøÞò 32.
26. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)27
Âüñåéá: ÁãñoôéêÞ oäüò ðñoò ðáñáëßá Ðëõvôñß.
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò ðñoò ðáñáëßá Ðëõvôñß êáé ç
éóoûøÞò 60 ìÝ÷ñé ôo ìéêñü êñåìvü.
Íüôéá: ÎåñoëéèéÜ áðü ìéêñü êñåìíü.,íïçôÞ åõèåßá áðü
óõìâïëÞ îåñïëéèéþí óå óõìâïëÞ îåñïëéèéþí.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv áãñoôéêÞ oäü ðñoò
ÌðëévôñÞ óå áðüóôáóç 100,00 ì. êáé áváôoëéêÜ áõôÞò.
27. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)28
Êýêëoò áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 53,80
28. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)29
Âüñåéá: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 99,00.
ÁváôoëéêÜ: ÎåñoëéèéÜ.
Íüôéá: IóoûøÞò 60.
ÄõôéêÜ: ÑÝìá ðoõ åêâÜëëåé óôçv ðáñáëßá Ðëõvôñß.
29. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)30
Âüñåéá: IóoûøÞò 40.
ÁváôoëéêÜ: Ïäüò (ðoõ oäçãåß óôçv ðáñáëßá), voçôÞ
ðáñÜëëçëoò óå áðüóôáóç 150,00 ì. áðü ôçv áêôÞ,
ôìÞìá êýêëoõ áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 90.20 êáé ç êoñõöoãñáììÞ Ýùò ôo áêñùôÞñéo
ÁãñÜñé.
Íüôéá: ÈÜëáóóá êáé ðåñéo÷Þ (2.3á.7)16.
ÄõôéêÜ: ÊoñõöoãñáììÞ ðoõ áðoëÞãåé óôo ìéêñü áêñùôÞñéo óôá vüôéá ôoõ üñìoõ Ýùò ôo ìéêñü êñåìvü, áãñoôéêÞ oäüò, éóoûøÞò 40 êáé êýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå
êÝvôño ôçv êoñõöÞ 84,09.
30. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)31
Âüñåéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò ôçò êoñõöoãñáììÞò ìåôáîý ôùv êoñõöþv 98,50 êáé 107,80 óå áðüóôáóç 50,00 ì.
êáé âüñåéá áõôÞò.
ÁváôoëéêÜ: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño
ôçv êoñõöÞ 107,80.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò ôçò êoñõöoãñáììÞò ìåôáîý
ôùv êoñõöþv 98,50 êáé 107,80 óå áðüóôáóç 50,00 ì. êáé
vüôéá áõôÞò.
ÄõôéêÜ: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 98,50.
31. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)32
Âüñåéá: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 95,50.
ÁváôoëéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò ôçò êoñõöoãñáììÞò
ìåôáîý ôùv êoñõöþv 95.50, 91.80 êáé 64.80 óå áðüóôáóç
75,00 ì. êáé áváôoëéêÜ áõôþv.
Íüôéá: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 64,80.
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò ôçò êoñõöoãñáììÞò ìåôáîý ôùv êoñõöþv 95.50, 91.80, 64.80 êáé óå áðüóôáóç
75,00 ì. êáé áváôoëéêÜ áõôþv.
32. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)33
Âüñåéá: NoçôÞ åõèåßá áðü ôçv äéáêëÜäùóç ôùv áãñoôéêþv oäþv óôçv êoñõöÞ 181,97 (oñéoãñáììÞ ðåñéo÷Þò
(2.1á.1)5 üñéï (2.3á.9)1, (óçìåßá Ï,Á)
ÁváôoëéêÜ: IóoûøÞò 132 êáé êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå
êÝvôño ôçv êoñõöÞ 141,00, (óçìåßá Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ, Ç.).
Íüôéá: ÍoçôÞ åõèåßá áðü ôçv êoñõöÞ 141,00 óôçv óõì-

âoëÞ áãñoôéêÞò oäoý ðñoò ðáñáëßá êáé ñÝìáôoò êáé ôo
ñÝìá ãéá 100,00 ì , (óçìåßá Ç, È, É).
ÄõôéêÜ: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò ôoõ êýñéoõ ñÝìáôoò ðoõ åêâÜëëåé óôçv ðáñáëßá ÁãñÜñé áñ÷éêÜ óå áðüóôáóç
100,00 ì. êáé äõôéêÜ áõôoý, îåñoëéèéÜ êáé ìåôÜ óå áðüóôáóç 20,00 ì. (óçìåßá É, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï).
33. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)34
Êýêëoò áêôßváò 150,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 181.97.
34. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)35
Âüñåéá: IóoûøÞò 100.
ÁváôoëéêÜ: IóoûøÞò 100 - êoñõöoãñáììÞ, îåñïëéèéÜ,
èÜëáóóá.
Íüôéá: ÈÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: IóoûøÞò 100 êáé êoñõöoãñáììÞ ðoõ áðü ôçv
êoñõöÞ 119,00 oäçãåß óôç èÜëáóóá.
35. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)36
Êýêëoò áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 120.
36. Ðåñéo÷Þ (2.3.á.8)37
Êýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 134,00.
37. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)38
Êýêëoò áêôßváò 75,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 108,20.
38. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)39
Âüñåéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ôåèëáóìÝvç ôá åõèýãñáììá ôìÞìáôá ôçò oðoßáò oñßæovôáé áðü ôéò êoñõöÝò
105.20, 95.90 êáé 95.80, óå áðüóôáóç 75,00 ì. êáé âüñåéá
áõôÞò.
ÁváôoëéêÜ: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßíáò 75 ì. ìå êÝvôño ôçv
êoñõöÞ 95,80.
Íüôéá: ÍoçôÞ ðáñÜëëçëoò óôçv ôåèëáóìÝvç ôá åõèýãñáììá ôìÞìáôá ôçò oðoßáò oñßæovôáé áðü ôéò êoñõöÝò
105.20, 95.90 êáé 95.80, óå áðüóôáóç 75,00 ì. êáé vüôéá
áõôÞò.
ÄõôéêÜ: ÔìÞìá êýêëoõ áêôßíáò 75 ì ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 105,20.
39. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)40
Êýêëoò áêôßváò 100,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ ÊáëáöÜôçò 91,00.
40. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)41
Êýêëoò áêôßváò 200,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 142,10.
41. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)42
Êýêëoò áêôßváò 150,00 ì. ìå êÝvño ôçv êoñõöÞ 177,20.
42. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)43
Êýêëoò áêôßváò 50,00 ì. ìå êÝvôño ôçv êoñõöÞ 69,00.
43. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)44
Ç ÷åñóüvçóoò óôo áêñùôÞñéo Ãëùóóßäá ìÝ÷ñé ôo ëáéìü
ðoõ áðoôåëåß ôo öõóéêü ôçò üñéo.
44. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)45
Ç ìéêñÞ ÷åñóüvçóoò, ìÝ÷ñé ôçv îåñoëéèéÜ ìåôáîý ôùí ïñßùí «Êáëü ËéâÜäé» êáé «Áãßáò ¢ííáò».
45. Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)46
Ç ðåñéï÷Þ áõôÞ ðåñéëáìâÜíåé êáé ôéò ðåñéï÷Ýò
(2.3á.8)41 êáé (2.3á.8)42.
Ôï åóùôåñéêü ôçò üñéï áðïôåëåßôáé áðü ôï üñéï ôçò ðåñéo÷Þò (2.3á.8)42.
Ôï åîùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé ùò åîÞò :
Büñåéá: ÔìÞìá ôïõ ïäéêïý äáêôõëßïõ ðïõ ðåñéâÜëëåé ôï
üñïò Ðñïö. Çëßá Áíùìåñßôç, ç ðåñéo÷Þ (2.3á.7)8 êáé áãñïôéêÞ ïäüò, ðåñéo÷Þ (2.2â)3.
ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá êáé ðåñéo÷Þ (2.3á.7)9.
Íüôéá: ÈÜëáóóá êáé ðåñéo÷Ýò (2.3á.7)10 êáé (2.3á.7)11.
ÄõôéêÜ: ÑÝìá ðoõ åêâÜëëåé óôïí ïñìßóêï áíáôïëéêÜ ôïõ
ÊáëáöÜôç, áãñïôéêÞ ïäüò, ðåñéo÷Þ (2.3á.8)41, áãñïôéêÞ
ïäüò, ðåñéo÷Þ (2.3á.8)39, ðåñéo÷Þ (2.3á.9)1.
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II. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò :
(á) Áðáãoñåýåôáé ç êáôáóôñoöÞ - áëëoßùóç ôùv âñá÷ùäþv åîÜñóåùv êáé ç êáôáóôñoöÞ - áëëoßùóç Þ ìåôáôüðéóç oãêoëßèùv.
(â) ÅðéôñÝðovôáé :
- ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò
- ávôëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò
- õäáôoäåîáìåvÝò
- öñÝáôá
- êáôïéêßá åìâáäïý 80 ô.ì. ìüíï óôá Üñôéá ãÞðåäá ôçò
ðáñ. ÉÉÉ (á) ôïõ ðáñüíôïò.
III. Ôo êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò êáé oé
üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò oñßæovôáé ùò åîÞò :
(á) Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò: äÝêá
(10) óôñÝììáôá.
(â) ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç ôoõ ðñoçãoõìÝvoõ åäáößoõ èåùñoývôáé Üñôéá êáé oéêoäoìÞóéìá ôá ãÞðåäá ðoõ êáôÜ ôç
äçìoóßåõóç ôoõ ðáñüvôoò Ð.Ä/ôoò Ý÷oõv åëÜ÷éóôo åìâáäüv: ôÝóóåñá (4) óôñÝììáôá.
(ã) ÌÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá ôéò ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò: 50 ô.ìÝôñá.
(ä) ÅðéðëÝov ôùv ávùôÝñù éó÷ýoõv êáé ôá ðáñáêÜôù :
- Ç åîùôåñéêÞ åìöÜvéóç (üøåéò) ôùv êôéñßùv êáèþò êáé
ôùv óôoé÷åßùv äéáìüñöùóçò ôoõ åäÜöoõò (ôoß÷oé ávôéóôÞñéîçò - oñéoèÝôçóç éäéoêôçóéþv êëð) ãßvåôáé ìå ávåðß÷ñéóôç ëéèoäoìÞ.
- Ôá êôßóìáôá ðñÝðåé vá åßváé éóüãåéá. Áðáãoñåýåôáé ç
êáôáóêåõÞ õðoãåßùv ðëÞv äåîáìåvþv.
(å) Ãéá ôoõò ëoéðoýò üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò äüìçóçò
åöáñìüæovôáé êáôÜ ÷ñÞóç oé äéáôÜîåéò ôoõ áðü 24.5.1985
Ð.Ä/ôoò (Ä´ 270) üðùò éó÷ýåé, ÷ùñßò ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü áõôü ðáñåêêëßóåéò.
I. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.3á.9, oé oðoßåò áðoôåëoývôáé
áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.3á.9)1, (2.3á.9)4, (2.3á.9)5 êáé
(2.3á.9)6.
I. Ïé ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò oñéoèåôoývôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.3á.9)1
Ôo åóùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé áðü ôá üñéá ôùv ðåñéo÷þv: (2.3á.1)á1, (2.3á.1)á2 (2.3á.1)á9, (2.3á.1)á11,
(2.3á.1)á12, (2.3á.1)á13, (2.3á.1)á14, (2.3á..8)3,
(2.3á.8)4, (2.3á.8)16, (2.3á.8)10, (2.3á.8)19, (2.3á.8)22,
(2.3á.8)36, (2.3á.8)37, (2.3á.8)38, (2.3á.8)9 êáèþò êáé ôï
ÄéåèíÝò Áåñïäñüìéï.
Ôo åîùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé ùò åîÞò :
Âüñåéá: Ðåñéo÷Ýò(2.3á.8)1, (2.3á6)1, (2.3á.8)7,
(2.3.á1)5, (2.3á.7)5, (2.3á.8)8, (2.3á.6)2, (2.3á.1)á7, ïéêéóìüò ¢íù ÌåñÜò , (2.3á.11)4. êáé (2.2â)3 .
ÁváôoëéêÜ: Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)á7, oéêéóìüò ¢vù ÌåñÜ êáé
ðåñéo÷Ýò (2.3á.8)39 êáé (2.3á.9)2.
Íüôéá: Ïéêéóìüò Ïñvüò, ðåñéo÷Ýò (2.1á.1)2, (2.3á.8)17,
(2.3á.8)18, (2.3á.7)18, oéêéóìüò Ðëáôýò Ãéáëüò, ðåñéo÷Þ
(2.3á.8)20, èÜëáóóá êáé ðåñéo÷Ýò (2.2â)2, (2.3á.1)á10,
(2.3á.8)21, (2.1á.1)5, (2.3á8)29, (2.3á.8)33, (2.3á.8)34.
ÄõôéêÜ: Ðåñéo÷Ýò (2.3á.7)2, èÜëáóóá, (2.3á.7)1,
(2.3á.8)2, èÜëáóóá, ïéêéóìüò Áã. ÓôÝöáíïò, (2.3á.8)5,
(2.3á.8)6, ïéêéóìüò Ôïýñëïõ, èÜëáóóá., (2.3á.11)1,
(2.2â)1, ïéêéóìüò ×þñáò Ìõêüíïõ, (2.3á.11)2, èÜëáóóá,
(2.3á.8)15 êáé èÜëáóóá.
2. Ðåñéo÷Þ (2.3á.9) 4
Ôo åóùôåñéêü ôçò üñéï áðoôåëåßôáé áðü ôï üñéï ôçò ðåñéo÷Þò (2.3á.8)12.
Ôo åîùôåñéêü ôçò üñéï oñßæåôáé ùò åîÞò :
Âüñåéá: ÑÝìá
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ÁváôoëéêÜ: ÈÜëáóóá, oäüò, oéêéóìüò Ïñvüò, ðåñéo÷Ýò
(2.1á.1)3, (1.1ã)1, èÜëáóóá, (2.3á.8)44, (2.3á.7)19, èÜëáóóá.
Íüôéá: Ðåñéo÷Þ (2.3á.8)13, åãêáôáóôÜóåéò ÂIÏ.ÊÁ êáé
èÜëáóóá.
ÄõôéêÜ: IóoûøÞò 60 êáé ðåñéo÷Þ (2.3á.8)11, ðåñéo÷Þ
(2.1á.1)4, èÜëáóóá, ðåñéo÷Þ (2.3á.8)13.
3. Ðåñéo÷Þ (2.3á.9) 5
Âüñåéá: Ïäüò êáé oéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò
ÁváôoëéêÜ: Ïéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò.
Íüôéá: Ïéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò.
ÄõôéêÜ: Ïéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò.
4. Ðåñéo÷Þ (2.3á.9) 6
Âüñåéá: ÑÝìá
ÁváôoëéêÜ: .Ðåñéï÷Þ (2.3á .8)11.
Íüôéá: Ðåñéo÷Þ (2.3á.7)21.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá.
II. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò åðéôñÝðovôáé :
- êáôoéêßá
- ôoõñéóôéêÝò åðéðëùìÝvåò åðáýëåéò - êáôoéêßåò
- êôßñéá åêðáßäåõóçò - õãåßáò
- ðñáôÞñéá âåvæßvçò
- ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò
- ávôëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò, õäáôoäåîáìåvÝò, öñÝáôá.
- åìðoñéêÜ êáôáóôÞìáôá Þ åðáããåëìáôéêÜ åñãáóôÞñéá
÷áìçëÞò ü÷ëçóçò ãéá ôçv åîõðçñÝôçóç êáèçìåñévþv
áváãêþv (ðávôoðùëåßo, öáñìáêåßo, ÷áñôoðùëåßo,
öoýñvoò, ê.ëð.) áváøõêôÞñéá, åóôéáôüñéá êáèþò êáé
êÝvôñá äéáóêÝäáóçò áváøõ÷Þò åðéôñÝðovôáé ìüvo ìå
óýìöùvç ãvþìç ôoõ oéêåßoõ Ï.Ô.Á. êáé åöüóov äåv
÷ùñoèåôoývôáé óôo êýñéo oäéêü äßêôõo ôoõ vçóéoý.
- ãåùñãoêôçvoôñoöéêÜ êôßñéá ÷áìçëÞò ü÷ëçóçò ìåôÜ áðü ôÞñçóç ôçò äéáäéêáóßáò ÐñoêáôáñêôéêÞò ÐåñéâáëëïíôéêÞò Åêôßìçóçò êáé Áîéïëüãçóçò, óýìöùvá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í. 1650/1986 (Á´ 160), üðùò éó÷ýåé êáé ôïõ êåöáëáßïõ Ã´ ôçò Ê.Õ.Á. 11014/703/
Ö.104/2003 (Â´ 332), ìüvo åöüóov oé åãêáôáóôÜóåéò
óõväÝovôáé ìå ôçv åðéôüðéá ðáñáãùãÞ êáé ìå óýìöùvç
ãvþìç Õð. Ãåùñãßáò êáé ôoõ Ï.Ô.Á.
- êôßñéá óõvÜèñoéóçò êoévoý, ðoëéôéóôéêþv ëåéôoõñãéþv,
ìÝãéóôçò äoìÞóéìçò åðéöÜvåéáò 200,00 ì êáèþò êáé óõvåäñéáêþv êÝvôñùv ìÝãéóôçò äoìÞóéìçò åðéöÜvåéáò 600 ô.ì.
III. To êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò êáé oé
üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò oñßæovôáé ùò åîÞò :
(á) Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò: ôÝóóåñá (4) óôñÝììáôá.
(â) ÌÝãéóôç åðéôñåðüìåvç äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò: 50 ô.ì.
(ã) Ãéá ôoõò ëoéðoýò üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò äüìçóçò
åöáñìüæovôáé êáôÜ ÷ñÞóç oé äéáôÜîåéò ôoõ áðü 24.5.1985
Ð.Ä/ôoò (Ä´ 270), üðùò éó÷ýåé.
Ê. Ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá 2.3á.11 oé oðoßåò áðoôåëoývôáé
áðü ôéò ðåñéo÷Ýò (2.3á.11)1, (2.3á.11)2, (2.3á.11)3 êáé
(2.3á.11)4.
I. Åßváé ðåñéo÷Ýò ðñoóôáóßáò ôoõ ðåñéáóôéêoý ÷þñoõ
ôçò ×þñáò êáé ôçò ¢vù ÌåñÜò áðü o÷ëoýóåò äñáóôçñéüôçôåò êáèþò êáé áðo áõôÝò ðoõ ëüãù ìåãÝèoõò ìðoñåß vá
äõó÷åñÜvoõv åväå÷üìåvç ìåëëovôéêÜ ðoëåoäüìçóÞ ôoõò
êáé oñéoèåôoývôáé ùò åîÞò :
1. Ðåñéo÷Þ (2.3á.11)1
Âüñåéá: Ðåñéo÷Þ (2.3á.1)â1.
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò (vÝá ðáñáêáìðôÞñéoò ×þñáò) êáé äõôéêü üñéo ôçò æþvçò ôùv 40 NEF.
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Íüôéá: Ðåñéo÷Þ (2.2â)1.
ÄõôéêÜ: ÈÜëáóóá, ïéêéóìüò ×þñáò,
2. Ðåñéo÷Þ (2.3á.11)2
Âüñåéá: Oéêéóìüò ×þñáò.
ÁváôoëéêÜ: Oéêéóìüò ×þñáò.
Íüôéá: Ïäüò ×þñáò - Ïñvoý êáé áðü ôçv äéáêëÜäùóÞ
ôçò voçôÞ åõèåßá (ðñoò ÂÄ) óôo ôÝëoò áãñoôéêÞò oäoý.
ÄõôéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò êáé áðü ôçv äéáêëÜäùóÞ ôçò
(ðÜvù óå óôñoöÞ), voçôÞ åõèåßá óôçv óôñoöÞ ôoõ ñÝìáôoò, ôo ñÝìá, ç ðáñáëéáêÞ oäüò ×þñáò - Ïñvoý.
3. Ðåñéo÷Þ (2.3á.11)3
Âüñåéá: ÍoçôÞ åõèåßá áðü ôç óõìâoëÞ oäþv ( Í.Á. üñéï
ðåñéo÷Þò 2.3á.1)á7 óôç óõìâoëÞ oäoý ìå ñÝìá, ôo ßäéo
ñÝìá ìÝ÷ñé ôç óõìâoëÞ ôoõ ìå áãñoôéêÞ oäü.
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò, ðåñéo÷Þ (2.2â)3 êáé oéêéóìüò
¢vù ÌåñÜò.
Íüôéá: Ïéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò êáé ðåñéo÷Þ (2.3á.9)5.
ÄõôéêÜ: Ïéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò.
4. Ðåñéo÷Þ (2.3á.11)4
Âüñåéá: ÁãñoôéêÞ oäüò [ðåñéo÷Þ (2.2â)3].
ÁváôoëéêÜ: ÁãñoôéêÞ oäüò.
Íüôéá: ÁãñoôéêÞ oäüò êáé oéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò.
ÄõôéêÜ: Ïéêéóìüò ¢vù ÌåñÜò.
II. Óôéò ðáñáðÜvù ðåñéo÷Ýò åðéôñÝðovôáé oé ÷ñÞóåéò ðoõ
áváöÝñovôáé óôéò ðáñáðÜíù ðåñéo÷Ýò (2.3á.9) åêôüò ôùv
êáôáóôçìÜôùv, åðáããåëìáôéêþv åñãáóôçñßùv, êÝvôñùv
äéáóêÝäáóçò áváøõ÷Þò êáèþò êáé ãåùñão - êôçvoôñoöéêþv êôéñßùv. ÅðéðëÝov åðéôñÝðovôáé oé ôoõñéóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò Á´ ôÜîåùò êáé Üvù ìå ôoõò üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò ôùv ðåñéo÷þv 2.1á.1 (ðáñáãñ. Á, II).
III. To êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò êáé oé
üñoé êáé ðåñéoñéóìoß äüìçóçò oñßæovôáé ùò åîÞò :
(á) Êáôþôáôo üñéo êáôÜôìçóçò êáé áñôéüôçôáò: ôÝóóåñá (4) óôñÝììáôá.
(â) ÌÝãéóôç åðéôñåðüìåvç äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá ãåùñãéêÝò áðoèÞêåò: 60 ô.ì.
(ã) Ãéá ôoõò ëoéðoýò üñoõò êáé ðåñéoñéóìoýò äüìçóçò
åöáñìüæovôáé êáôÜ ÷ñÞóç oé äéáôÜîåéò ôùv áðü 6.10.1978
(Ä´ 538) êáé 24.5.1985 (Ä´ 270) Ð.Ä/ôùv, üðùò éó÷ýoõv.
¢ñèñï 4
ÃåvéêÝò ÄéáôÜîåéò
1. Óôá üñéá ôçò Æ.Ï.Å. äåv ðåñéëáìâÜvovôáé oé ìç ïñéïèåôçìÝíïé oéêéóìoß ìå ó÷Ýäéï ðüëåùò Þ ïéêéóìïß ðñïûöéóôÜìåíïé ôïõ Ýôïõò 1923. Ïé ëïéðïß ïéêéóìïß (ð.÷. ìç ïñéïèåôçìÝíïé oéêéóìoß êÜôù ôùv 2.000 êáôoßêùv), ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá üñéá ôçò Æ.Ï.Å. Ýùò üôoõ ïñéïèåôçèïýí êáôÜ
ôéò äéáôÜîåéò ôoõ Ð.Ä/ôoò ôçò 24.4/3.5.1985 (Ä´ 181) üðùò
éó÷ýåé êáé óýìöùíá ìå ôçí ðñáãìáôéêÞ êáôÜóôáóç, ç ïðïßá õðÞñ÷å êáôÜ ôïí ÷ñüíï Ýíáñîçò éó÷ýïò ôïõ Í.
1337/1983 (Á´ 33).
2. ÊáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ ðáñüíôïò
Ð.Ä/ôïò ðïõ áöïñïýí óôçí áñôéüôçôá ôùí ãçðÝäùí, èåùñïýíôáé Üñôéá êáé ïéêïäïìÞóéìá ôá ãÞðåäá, ôá ïðïßá êáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò Ý÷oõv ôï åëÜ÷éóôï åìâáäüí ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôùí åäáößùí á êáé
â ôçò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ áðü 24.5.1985 Ð.Ä/ôïò (Ä´
270).
3. Óôá ãÞðåäá ðoõ Ý÷oõv ðñüóùðo óôéò áêôÝò ç äüìçóç
åðéôñÝðåôáé ìüvov áöoý êáèoñéóèåß ç ãñáììÞ áéãéáëoý
êáé ðáñáëßáò.
4. Ç åëÜ÷éóôç áðüóôáóç Å êôéóìÜôùí áðü ôçí ãñáììÞ
ôïõ áéãéáëïý äåv ìðoñåß vá åßváé ìéêñüôåñç áðü ôá ðåíÞ-

íôá (50,00 ì.) ìÝôñá óå ðåñßðôùóç ãçðÝäùí ìå õøïìåôñéêÞ óôÜèìç ôïõ öõóéêïý åäÜöïõò, óôçí èÝóç ôïõ ãçðÝäïõ
óôçí ïðïßá èá ôïðïèåôçèåß ôï êôßñéï, ìåãáëýôåñç ôùí äÝêá (10,00) ìÝôñùí áðü ôçí óôÜèìç ôçò èÜëáóóáò, ç åëÜ÷éóôç áðüóôáóç Å êôéóìÜôùí áðü ôçí ãñáììÞ ôïõ áéãéáëïý äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñç ôùí ðåíÞíôá (50,00) ìÝôñùí. Ãéá äÝêá (10,00 ì.) ìÝôñá > Õ ç áðüóôáóç ôùí
êôéóìÜôùí äßäåôáé áðü ôçí ó÷Ýóç Å = 50 + (10 - Õ)× 5, üðïõ Å ç åëÜ÷éóôç áðüóôáóç ôïðïèÝôçóçò ôïõ êôéñßïõ êáé
Õ ç õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ óôï óçìåßï Å.
Ïé ðåñéoñéóìoß áõôoß äåv Ý÷oõv åöáñìoãÞ á) óå âéoìç÷ávéêÜ - âéoôå÷véêÜ êôßñéá, ôá oðoßá åê ôçò öýóçò ôoõò
ðñÝðåé vá åãêáèßóôávôáé åðß ðáñáëéáêþv ÷þñùv, â) óå
÷åñóáßåò åãêáôáóôÜóåéò óôÞñéîçò õäáôoêáëëéåñãåéþv
êáé ã) óôá Ýñãá ôoõ äçìoóßoõ êáé ëéìåvéêþv ôáìåßùv, ôá ïðïßá ëüãù ôùí áíáãêþí ðïõ åîõðçñåôïýí ðñÝðåé íá åãêáèßóôáíôáé óå ðáñáëéáêïýò ÷þñïõò.
5. Ãéá ôç äéÜíïéîç ïäþí êáé ãéá ôçí åêôÝëåóç Ýñãùí - åãêáôáóôÜóåùí êïéíÞò ùöÝëåéáò, áðáéôåßôáé ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò Í. Áéãáßïõ.
Åéäéêþò, ðñïêåéìÝíïõ ðåñß äéáíïßîåùò Þ êáôáñãÞóåùò
ïäþí áðáéôåßôáé ï ðñïçãïýìåíïò óõíïëéêüò ÷ùñïôáîéêüò ó÷åäéáóìüò ôïõ ïäéêïý äéêôýïõ ôçò íÞóïõ êáèþò êáé
ç Ýãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí.
Áðáãoñåýåôáé ç äçìéoõñãßá vÝùv ðáñáëéáêþv oäéêþv
áîüvùv äéáóýväåóçò ôùv ðáñÜêôéùv ðåñéo÷þv ôoõ vçóéoý óå áðüóôáóç ìéêñüôåñç ôùv 300,00 ì. áðü ôçv áêôÞ.
Ç åîõðçñÝôçóç ôçò ðáñÜêôéáò æþvçò ðñÝðåé vá ãßvåôáé
ìå oäoýò ôïðéêÞò óçìáóßáò êÜèåôåò ðñoò áõôÞv.
Áðáãoñåýåôáé åðßóçò, ç äéÜvoéîç oäþv åîõðçñÝôçóçò
ôño÷oöüñùv êáé ç äçìéoõñãßá ÷þñùv óôÜèìåõóçò óå áðüóôáóç ìéêñüôåñç ôùv äÝêá (10,00) ìÝôñùí áðü ôçv
êáèoñéóìÝvç ãñáììÞ áéãéáëoý.
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôoõ ðñoçãoõìÝvoõ åäáößoõ åîáéñoývôáé oé oäoß ðoõ áðáéôoývôáé ãéá ôçv ðáñÜêáìøç
ðáñáëéáêþv oéêéóìþv.
ÕðÜñ÷ïíôåò áìáîçôoß äñüìïé ðoõ áêoëoõèoýv õöéóôÜìåíåò ÷áñÜîåéò ðáñáäoóéáêÞò áãñoôéêÞò oäoðoéßáò
ðñÝðåé vá äéáôçñoýv ôç ãåùìåôñéêÞ éäéoôõðßá êáé
ìoñöoëoãéêÞ åìöÜvéóç áõôÞò áðoêáèéóôþvôáò ôéò
îåñoëéèéÝò ðoõ ôéò ðåñéâÜëëoõv ìüíï êáôÜ ôéò áváãêáßåò
äéáðëáôývóåéò.
6. Áðáãïñåýåôáé ç êáôáóôñïöÞ áíáâáèìßäùí (ðåæïýëåò), ïé ïðïßåò ðñÝðåé íá äéáôçñïýíôáé êáé íá óõíôçñïýíôáé åíôüò ôùí ãçðÝäùí, üðùò åí ãÝíåé êáé ôùí ðáñáäïóéáêþí êáôáóêåõþí (åëáéïôñéâåßá, áíåìüìõëïé ê.ëð.).
Áðáãïñåýåôáé ç äéáðëÜôõíóç, áëëïßùóç Þ êáôáóôñïöÞ ôùí ðáñáäïóéáêÜ äïìçìÝíùí ìïíïðáôéþí (ñýìåò),
ðïõ ðñÝðåé íá ðáñáìåßíïõí áíáëëïßùôá, äéáôçñþíôáò ôï
÷áñáêôÞñá êáé ôï ðëÜôïò ðïõ Ý÷ïõí (÷ùìáôüäñïìïé êáé
êáëíôåñßìéá) êáèþò êáé ç ìåôáôñïðÞ ôïõò óå áìáîçôoýò
äñüìïõò.
Áðáãïñåýåôáé ç êáôáóôñïöÞ êáé ç áëëïßùóç ôùí õðáñ÷ïõóþí îåñïëéèéþí ðïõ ðåñéâÜëëïõí ôá ãÞðåäá Þ åõñßóêïíôáé åíôüò áõôþí êáèþò êáé ç ìåôáôñïðÞ ôïõò óå íÝïõ ôýðïõ ëéèïäïìÝò, åðéôñåðïìÝíùí ôùí áðáñáßôçôùí
åñãáóéþí óõíôÞñçóçò êáé åðéóêåõÞò ôïõò.
Áðáãïñåýåôáé ç êáôáóôñïöÞ ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí
âñá÷ùäþí åîÜñóåùí, åßôå áõôÝò åßíáé óõìðáãåßò åßôå óõíôßèåíôáé áðü ìåìïíùìÝíïõò ïãêüëéèïõò.
ÅðéðëÝïí áðáãïñåýåôáé ç êáôáóôñïöÞ ìåìïíùìÝíùí
ïãêüëéèùí, åëÜ÷éóôïõ åìâáäïý 4 ô.ì. êáé Üíù, åíôüò ôùí
ãçðÝäùí.
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7. Ï ìÝãéóôoò åðéôñåðüìåvoò áñéèìüò oñüöùv ôùv êôéñßùv oñßæåôáé óå äýo (2) ðëÞv ôùv ãåùñãéêþv áðoèçêþv oé
oðoßåò åßváé ìovüñoöåò.
Ìå åîáßñåóç ôá êôßñéá äçìoóßùv Þ êoévùöåëþv óêoðþv,
êáôÜ ôçv ávÝãåñóç vÝùv oéêoäoìþv óå äéüñïöá êôßóìáôá
ç êÜëõøç ôoõ oñüöoõ äåv èá õðåñâáßvåé ôo 70% ôçò êÜëõøçò ôoõ éóïãåßïõ.
Óôo ôìÞìá ôoõ êôéñßoõ üðoõ êáôáóêåõÜæåôáé üñoöoò áðáãoñåýåôáé ç êáôáóêåõÞ õðoãåßùv. Åéäéêüôåñá óå êôßñéá
ìå ÷ñÞóç êáôïéêßáò áðáãoñåýåôáé ç êáôáóêåõÞ õðoãåßïõ, åêôüò áv áõôü ðñïïñßæåôáé ãéá õäáôïäåîáìåíÞ.
Ç óôÜèìç ôçò ïñïöÞò ôïõ õðïãåßïõ áðü ôï öõóéêü Ýäáöïò äåí õðåñâáßíåé ôï 0,5 ì. êáé ç ðñüóâáóç äåí ãßíåôáé áðü ôïí åîùôåñéêü ÷þñï áð' åõèåßáò. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç ç åðéöÜíåéá, ðïõ êáôáëáìâÜíåé ôï õðüãåéï, óõíõðïëïãßæåôáé óôç äïìÞóéìç åðéöÜíåéá.
8. Ôï ìÝãéóôï åðéôñåðüìåvï ýøïò ôïõ êôéñßïõ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ýøïõò ôïõ óõìðáãïýò óôçèáßïõ, oñßæåôáé óå 4,50 ì. ãéá ìïíüñïöç ïéêïäïìÞ Þ ìïíüñïöï ôìÞìá áõôÞò êáé óå 7,50 ì. ãéá äéüñïöç ïéêïäïìÞ Þ äéüñïöï
ôìÞìá áõôÞò.
9. Äåí åðéôñÝðïíôáé ïé õðáßèñéåò åãêáôáóôÜóåéò áðïèÞêåõóçò ïéêïäïìéêþí õëéêþí óå æþíç âÜèïõò 200,00 ì. áðü ôç ãñáììÞ áéãéáëïý.
10. Óå üëá ôá ãÞðåäá ç ôïðïèÝôçóç ôùí êôéóìÜôùí ãßíåôáé ìå ôñüðï, þóôå íá ìçí áëëïéþíåôáé ç åëåýèåñç èÝá
áðü ôï ïäéêü äßêôõï.
Ç Ýãêñéóç ôçò ìåëÝôçò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí êôéóìÜôùí óôï ãÞðåäï ãßíåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôçò Å.Ð.Á.Å..
11. Ãéá ôçí áíÝãåñóç, åðÝêôáóç Þ åðéóêåõÞ êôéñßùí, ãéá
êÜèå êáôáóêåõÞ, äéáìüñöùóç êáé åîïðëéóìü õðáßèñéùí
÷þñùí áðáéôåßôáé ç óýìöùvç ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò Ðïëåïäïìéêïý êáé Áñ÷éôåêôïíéêïý ÅëÝã÷ïõ, ç ïðïßá ìðïñåß
íá åðéâÜëåé åéäéêïýò üñïõò, þóôå ïé êáôáóêåõÝò íá åíáñìïíßæïíôáé ìå ôç ìïñöïëïãßá êáé ôéò áñ÷Ýò ôçò ôïðéêÞò
áñ÷éôåêôïíéêÞò.
Áðáãïñåýåôáé ç ôïðïèÝôçóç åðéãñáöþí (ìåìïíùìÝíá)
êáé äéáöçìßóåùíåíôüò ôùí ãçðÝäùí Þ óôá üñéá áõôþí.
ÅðéôñÝðïíôáé åðéãñáöÝò ìüíïí åðß ôùí üøåùí ôùí êôéñßùí, ï äå ôñüðïò êáôáóêåõÞò êáé ôïðïèÝôçóÞò ôïõò ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôï áðü 13.8.1976 Ð.Ä/ãìá (Ä´ 336).
ÕðÜñ÷ïõóåò åðéãñáöÝò, ðïõ äåí ðëçñïýí ôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïèÝóåéò, áðïìáêñýíïíôáé ìå ôç äçìoóßåõóç
ôoõ ôoõ ðáñüvôoò.
12. ÊáôÜ ôçv óývôáîç ôçò ìåëÝôçò ÷ïñÞãçóçò Üäåéáò
ïéêïäïìÞóåùò åðéâÜëëåôáé :
- Íá áðoôõðþvåôáé ôoðoãñáöéêÜ êáé öùôoãñáöéêÜ ôo
ãÞðåäo ìå ôéò ãåùìoñöoëoãéêÝò ëåðôoìÝñåéåò ðoõ óõìðåñéëáìâÜvoõv ôõ÷üv âñá÷þäåéò åîÜñóåéò, oãêüëéèoõò, ñÝììáôá ê.ëð. êáèþò êáé üëá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ
óôoé÷åßá ðoõ óõvèÝôoõv ôo öõóéêü êáé ávèñùðoãåvÝò ìéêño - ðåñéâÜëëov (äÝväñá, öõôåßåò, våñÜ, ðåæoýëåò,
ìÜvôñåò, ðçãÜäéá êáé ëoéðÝò ðáñáäoóéáêÝò êáôáóêåõÝò êôßóìáôá).
- Íá åvôoðßæováé êýñéåò èÝóåéò äçìüóéoõ ÷áñáêôÞñá
óôçv åõñýôåñç ðåñéo÷Þ (oéêéóìoß, áììoõäéÝò, êýñéåò oäéêÝò êáé èáëÜóóéåò äéáäñoìÝò, áñ÷áéoëoãéêoß ÷þñoé Þ ðåñéo÷Ýò ðñoóôáóßáò ê.ëð.) áðü üðoõ o ÷þñoò ôçò
ðñoôåévüìåvçò oéêoäoìÞò åßváé oñáôüò.
- Ç åðéôñåðüìåíç äüìçóç ðñÝðåé vá åváñìovßæåôáé ìå ôç
öõóéêÞ ìoñöoëoãßá êáé õöÞ ôoõ åäÜöoõò êáé vá ìçv ðáñáìoñöþvåé ôéò êoñõöoãñáììÝò, üðùò áõôÞ öáßvåôáé áðü êýñéåò èÝóåéò äçìüóéoõ ÷áñáêôÞñá óôçv åõñýôåñç ðå-
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ñéo÷Þ êáé vá åãêñßvåôáé áðü ôçv áñìüäéá õðçñåóßá, ç
oðoßá åëÝã÷åé ôçí ðñïóáñìïãÞ ôïõ êôßóìáôïò óôç ìïñöïëïãßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ ôïõ ãçðÝäïõ.
13. ÅðéôñÝðåôáé ç êáôáóêåõÞ êëåéóôþí (ìç åðéóêÝøéìùí) õäáôïäåîáìåíþí ìå ôéò áíáãêáßåò äéáóôÜóåéò ãéá
ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ áêéíÞôïõ óå ðáñï÷Þ íåñïý.
ÊáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôçò ùò Üíù äéÜôáîçò äåí åðéôñÝðåôáé ç ðëÜêá åðéêÜëõøçò ôçò õäáôïäåîáìåíÞò íá áðÝ÷åé
ðåñéóóüôåñï ôùí 80 åêáô. áðü ôï ðÝñéî öõóéêü Ýäáöïò,
ðñÝðåé äå íá åêôåßíåôáé êáôÜ ìÝãéóôï ùò ðåñßãñáììá ôïõ
Üíùèåí áõôÞò éóïãåßïõ êôßóìáôïò.
14. Óå ðåñßðôùóç êáôáóêåõÞò óôåãáóìÝvoõ êëåéóôoý
÷þñoõ óôÜèìåõóçò áõôoêévÞôùv ç åðéöÜvåéá áõôoý, ç
oðoßá äåv õðoëoãßæåôáé óôo óõíôåëåóôÞ äüìçóçò, äåv
ìðoñåß vá åßváé ìåãáëýôåñç ôùv 25 ô.ì. ávÜ ãÞðåäo.
Ôá ðáñáðÜvù äåv éó÷ýoõv ãéá ôá õðüãåéá.
Ï ÷þñoò óôÜèìåõóçò Þ ôoðoèåôåßôáé óå ôÝôoéá èÝóç
óôo ãÞðåäo þóôå vá åváñìovßæåôáé ìå ôá õðüëoéðá êôßóìáôá ìå ìÝãéóôo ýøoò 2,20 ì. Þ åvôÜóóåôáé óôov üãêo
ôoõ êôéñßoõ.
15. Ãéá ôçv åðéóêåõÞ êáé áðoêáôÜóôáóç ðáëáéþv êôéñßùv ávôéðñoóùðåõôéêþv ôçò ðáñáäoóéáêÞò áñ÷éôåêôovéêÞò ÷oñçãåßôáé Üäåéá oéêoäoìÞò ìåôÜ áðo Ýãêñéóç ôçò
Å.Ð.Á.Å., Ýóôù êáé áv oé áéôoýìåvåò åñãáóßåò ávôßêåévôáé
óôéò äéáôÜîåéò ôoõ ðáñüvôoò.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ áðáéôåßôáé öùôïãñáöéêÞ áðåéêüíéóç êáé ó÷åäéáóôéêÞ áðïôýðùóç ôùí êôéóìÜôùí ðïõ èá
ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï öÜêåëëï ãéá ôçí Ýêäïóç ïéêïäïìéêÞò Üäåéáò êáé èá áðïäåéêíýïõí ôçí áêñéâÞ ïñéóôéêÞ ìïñöÞ ôïõò.
16. Áðáãoñåýåôáé ç åãêáôÜóôáóç ëõoìÝvùv oéêßóêùv
êáé ôño÷oâéëþv.
17. Ç ìÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá êôßñéá
ãñáöåßùv, êáôáóôçìÜôùv êáé ÷þñùv áváøõ÷Þò oñßæåôáé
óå 200 ô.ì.
Áðü ôç äéÜôáîç ôoõ ðñoçãoõìÝvoõ åäáößoõ åîáéñoývôáé oé ðåñéo÷Ýò ìå óôoé÷åßá (2.1ä)1 êáé (2.1ä)2.
18. Ç ìÝãéóôç óõvoëéêÞ äoìÞóéìç åðéöÜvåéá ãéá ãåùñão
- êôçvoôñoöéêÜ êôßñéá oñßæåôáé óå 400 ô.ì., åêôüò áv Üëëùò
oñßæåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôoõ ðáñüvôoò, åvþ ãéá ôç äçìéoõñãßá ôoõò áðáéôåßôáé Üäåéá ôoõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò.
19. ÃÞðåäá ôá ïðoßá åìðßðôoõv óå ðëåßïíåò ôçò ìßáò æþíåò ÷ñÞóåùí ãçò ëoãßæïíôáé ùò åíéáßá, üóïí áöïñÜ ôçí
áñôéüôçôá.
Ç ôïðïèÝôçóç ôçò ÷ñÞóåùò üìùò ãßíåôáé ìüíï óôï ôìÞìá, óôï ïðïßï åðéôñÝðåôáé ç ÷ñÞóç áõôÞ, ï äå óõvôåëåóôÞò äüìçóçò õðoëoãßæåôáé ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí óôçí ðåñéo÷Þ ôçò åðéôñåðüìåvçò ÷ñÞóçò.
20. Ç åîüñõîç åðéôñÝðåôáé ìüvov óôçv ðåñéo÷Þ (2.1ä)2.
21. ÅðéôñÝðåôáé ç äçìéoõñãßá õðáßèñéùí áèëçôéêþv åãêáôáóôÜóåùv (ãÞðåäá ðoäoóöáßñoõ, ãõìváóôÞñéá
ê.ëð.) ìåôÜ áðü Ýãêñéóç ôçò Å.Ð.Á.Å. óå ðåñéo÷Ýò ðñüóöoñåò êáé åöüóov äåv åðéöÝñoõv óçìávôéêÞ áëëoßùóç
ôoõ öõóéêoý ðåñéâÜëëovôoò.
Ç áíÝãåñóç êëåéóôþí ãõìíáóôçñßùí åßíáé äõíáôÞ ìüíï
ìå ôç äéáäéêáóßá ôçò åãêñßóåùò ôïðéêïý ñõìïôïìéêïý
ó÷åäßïõ.
Áðáãoñåýåôáé ç äçìéoõñãßá ôoõò óôéò ðåñéo÷Ýò
2.3á.1.á, 2.3á.6, 2.3á.7 êáé 2.3á.8.
22. ÅðéôñÝðåôáé ç ÷ùñoèÝôçóç ìovÜäùv áöáëÜôùóçò,
âéoëoãéêoý êáèáñéóìoý oéêéóìþv êáé ×ÕÔÁ, óýìöùvá ìå
ôéò ïéêåßåò êáôÜ ðåñßðùóç äéáôÜîåéò ãéá ôç ÷ùñïèÝôçóç
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êáé Ýãêñéóç ðåñéâáëëovôéêþv üñùv óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò
ðëçí ôùí ðåñéï÷þí 2.3á.1.á, 2.3á.1.â, 2.3á.6 êáé 2.3á.7.
23. ÔoõñéóôéêÝò ìovÜäåò íoìßìùò õöéóôÜìåvåò, ïé ïðïßåò åõñßóêïíôáé óå ðåñéo÷Ýò üðïõ ìå ôï ðáñüí äåí åðéôñÝðåôáé ç ôïõñéóôéêÞ ÷ñÞóç, äýíáôáé íá åêóõã÷ñïíßæïíôáé
êáé íá åðåêôåßíïíôáé åðß ôùí ãçðÝäùí ðïõ åõñßóêïíôáé
÷ùñßò áýîçóç ôçò äõíáìéêüôçôáò ôçò ìïíÜäáò óå êëßíåò
êáé ÷ùñßò õðÝñâáóç ôïõ éó÷ýïíôïò ãéá ôç ÷ñÞóç áõôÞ óõíôåëåóôÞ äüìçóçò.
24. Ïé ñõèìßóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 23 äåí éó÷ýïõí óôéò
ðåñéï÷Ýò 2.2â, 2.2óô.2, 2.3á.1á, 2.3á.1â, 2.3á.6, 2.3á.7 êáé
2.3á.8, ëüãù ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõò ùò ðåñéï÷þí åéäéêÞò
ðñïóôáóßáò.
25. Ãéá ôéò ávåãåéñüìåvåò ôoõñéóôéêÝò ìovÜäåò ôßèåôáé
ávþôáôo üñéo êëévþv åðôÜ (7) áíÜ óôñÝììá ãéá ÁÁ êáôçãïñßá êáé ïêôþ (8) áíÜ óôñÝììá ãéá Á êáôçãïñßá êáé ìå ìÝãéóôï áñéèìü êëéíþí 150 áíÜ ãÞðåäï.
26. Óôéò ðáñáëßåò: Áã. ÓôåöÜvoõ, Ôoýñëoõ, ÌåãÜëçò
¢ììoõ, Ä.Å.Ç. - ×áñávoý, Êüñöoõ, Êüóôá ¹ëéoò, ÐëÜêá ÐáôÝñá, Ïñvoý, Í.Á. Ïñvoý, Ðëáôý Ãéáëoý, Ëoýëoõ,
üñìoõ Áã. ¢vváò, Äéâoõvßùv, ÔçãávÜêé, ÂáèåéÜ ËáãêÜäá, óôéò ðáñáëßåò áváôoëéêÜ ôçò ÖôåëéÜò êáé ó' áõôÝò åêáôÝñùèåv ôoõ Áã. Óþóôç, êáèþò êáé óôov èáëÜóóéo
÷þño ôoõò áðáãoñåýovôáé åãêáôáóôÜóåéò é÷èõoêáëëéÝñãåéáò.
27. Ç ÷ùñïèÝôçóç åãêáôáóôÜóåùí é÷èõoêáëëéÝñãåéáò
åðéôñÝðåôáé ìüíï óå ðåñéï÷Ýò ðïõ Ý÷ïõí ïñéóèåß ùò ðñïïñéæüìåíåò ãéá ôç ÷ñÞóç áõôÞ, ìå âÜóç ôïìåáêü ÷ùñïôáîéêü ó÷åäéáóìü. Óôçv ðåñßðôùóç áõôÞ ïé åãêáôáóôÜóåéò
÷åñóáßåò Þ ìç, ðñÝðåé íá áðÝ÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí 500 ì. áðü ôõ÷üí õðÜñ÷ïõóåò ôïõñéóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò Þ üñéá
ïéêéóìïý êáé ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí ïñéæïìÝíùí óôç äéÜôáîç ôçò ðñïçãïýìåíç ðáñáãñÜöïõ.
28. Ãéá ôçí ðñoóôáóßá ôùv õäÜôùv áðü åväå÷üìåvç ñýðávóç êáé ôç äéåõêüëõvóç ôçò ávÜðôõîçò ôùí ðáñï÷èßùí
oéêoóõóôçìÜôùí áðáãoñåýåôáé êÜèå åßäïõò äüìçóç óå
áðüóôáóç 200,00 ì. áðü ôçí áíþôáôç óôÜèìç õðåñ÷åßëéóçò ôùí ëéìvoäåîáìåvþv åíôüò ôçò ëåêÜíçò áðïññïÞò
ôùí êáèþò êáé êÜèå ðáñÝìâáóç ðïõ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé âëÜâç óå áõôÝò åíôüò ôçò ëåêÜíçò áðïññïÞò ôùí, ìå
åîáßñåóç åãêáôáóôÜóåéò âéïëïãéêïý êáèáñéóìïý, ýäñåõóçò êáé áðï÷Ýôåõóçò.
29. ÅëÜ÷éóôç áðüóôáóç äüìçóçò áðü ôçí ïñéïèåôçìÝíç ü÷èç êõñßùí ñåìÜôùí 30,00 ì. êáé äåõôåñåõüíôùí
20,00 ì..
ÅðéâÜëëåôáé ç áðüëõôç ðñïóôáóßá ôùí ñåìÜôùí, ç ðñïóôáóßá ôçò öõóéêÞò äéáìüñöùóÞò ôïõò, üðùò êáé ç ðáñáäïóéáêÞ äéáìüñöùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ ôïõò
(îåñïëéèéÝò, êáëíôåñßìéá ê.ëð.).

Áðáãoñåýåôáé ç ïäéêÞ ôïõò ÷ñÞóç êáé ç åðé÷ùìÜôùóç
Þ êáé ç óêõñïäÝôçóÞ ôïõò.
Ç áðïêáôÜóôáóç ôõ÷üí êáôåóôñáììÝíùí Þ áëëïéùìÝíùí ñåìÜôùí êáé ôùí ðåñéï÷þí ôïõò ãßíåôáé ìå ôç óýìöùíç Üäåéá ôçò Å.Ð.Á.Å. êáé Ï.Ô.Á..
ÅéäéêÜ ãéá ôá óçìåßá åêâïëÞò ñåìÜôùí óôéò èÝóåéò ×ïõëÜêéá (ëéìíïèÜëáóóá), ÐÜíïñìïò êáé Öùêüò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôïõò âéüôïðïõò ôçò íÞóïõ, ïñßæïíôáé ôá åîÞò :
(á) áðáãoñåýåôáé ïéáäÞðïôå êáôáóêåõÞ ïäïý ðñïóðÝëáóçò Þ äéÜó÷éóçò ôïõ ÷þñïõ ôïõò.
(â) áðáãoñåýåôáé ïéáäÞðïôå åñãáóßá ìðïñåß íá åìðïäßóåé ôçí áðñüóêïðôç ñïÞ ôçò õðåñ÷åßëéóçò ôùí äýï
öñáãìÜôùí.
(ã) áðáãoñåýåôáé ç áëëïßùóç ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò ôïõò (áììïëçøßá, ìðÜæùìá, êïðÞ äÝíäñùí ñýðáíóç
ê.ëð.).
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ëüãù åöáñìïãÞò ôùí äéáôÜîåùí ôçò
ðáñ. 4 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ Þ ôùí äéáôÜîåùí ðåñß ôÞñçóçò õðï÷ñåùôéêÞò áðïóôÜóåùò áðü ñÝìá, óôï ôìÞìá ôïõ
ãçðÝäïõ ðïõ áðïìÝíåé, äåí åßíáé äõíáôÞ ç äüìçóç.
Ãéá ôïí êáèïñéóìü ôùí áðïóôÜóåùí áðü ôá üñéá ôïõ ãçðÝäïõ Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôùí ðáñåêêëßóåùí
ôïõ áðü 24.5.1985 Ð.Ä/ôïò (Ä´ 270), üðùò éó÷ýåé.
30. Ïé äéáôÜîåéò ôoõ ðáñüvôoò Ä/ôoò äåv åöáñìüæovôáé
óå ðåñéo÷Ýò ðoõ äéÝðovôáé áðü ßäéo voìéêü êáèåóôþò (äÜóç, äáóéêÝò åêôÜóåéò, áåñoäñüìéá ê.ëð.).
31. Ï êáèïñéóìüò ÷þñùí ãéá ôçí áíÝãåñóç êôéñßùí êïéíÞò ùöÝëåéáò ãßíåôáé ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ
26 ôïõ Í. 1337/1983 (Á´ 33).
32. Åîáêoëoõèoýv vá éó÷ýoõv oé äéáôÜîåéò ôoõ áðü
13.8.1976 Ð.Ä/ôoò (Ä´ 336/1976), åöüóov äåv ávôßêåéôáé
óôéò äéáôÜîåéò ôoõ ðáñüvôoò.
33. Êáôáñãåßôáé áðü ôç äçìoóßåõóç ôoõ ðáñüvôoò ôo áðü 29.12.1980 Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá (Ä´ 33/1981).
¢ñèñï 5
Ç éó÷ýò ôoõ ðáñüvôoò ÄéáôÜãìáôoò áñ÷ßæåé áðü ôç
äçìoóßåõóÞ ôoõ óôçv Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñvÞóåùò.
Óôïv Õðoõñãü ÐåñéâÜëëovôoò, ×ùñoôáîßáò êáé
Äçìoóßùv 'Åñãùv áváèÝôoõìå ôç äçìoóßåõóç êáé åêôÝëåóç ôoõ ðáñüvôoò ÄéáôÜãìáôoò.
AèÞíá, 7 Ìáñôßïõ 2005
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
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