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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..25/5/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 163/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση ρ.σ στο Ο.T 14 στη ΔΚ Σταμάτας». 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 11ης/25-5-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..25η  Μαΐου 2017.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..14741/25-5-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν .. 32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
14.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
15.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
8. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
9. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης 
Χαράλαμπος και ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης 
Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος (δικαιολογημένη απουσία), Λυρούδιας Ευάγγελος,  
Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, και Σώκου Ζωή 
(δικαιολογημένη απουσία), απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος, και Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθαν κατά τη 
διάρκεια των ερωτήσεων. 

•  Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος. 
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Γκιζελή Αικατερίνη και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 11ου θέματος.  
• Οι Δ. Σ. κ.κ. Τσούκας Παναγιώτης και Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 16ου θέματος.  
• Οι Δ. Σ. κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 17ου θέματος.  
• Οι Δ. Σ. κ.κ. Μπάσης Αναστάσιος, Κοκμοτός Βασίλειος και Μπέτσης Ανδρέας αποχώρησαν 

κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος.  
 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
  

19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
22.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
23.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
26.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
27.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
30.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
32.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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..Αριθ. Απόφασης:  ..163/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση ρ.σ στο Ο.T 14 στη ΔΚ Σταμάτας». 

 

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..13ου.. θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να προβεί 
στην εισήγηση του θέματος. 

 
Ο Αντιδήμαρχος  κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    
Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 
2)Το  Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
3)Την υπ’αρ.26379/17-11-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά 
έγγραφα. 
 4)Την υπ’αρ. 2520/27-1-2017 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 
5) Την υπ’αρ.4/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Σταμάτας. 
6)Την υπ’αρ.6/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στο Ο.Τ. 14 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
Σταμάτας και συγκεκριμένα στην έγκριση του τμήματος της οδού Μαραθωνοδρόμου 
Φειδιππίδου η οποία διέρχεται μέσα από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 051350403002, όπως 
απεικονίζεται στο από Οκτωβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του 
Τοπογράφου Μηχανικού Ανδρέα Συγγρού, που θεωρήθηκε ως προς τους ισχύοντες όρους 
δόμησης και ρυμοτομικές - οικοδομικές γραμμές στις 20.06.2014 (αρ. πρωτ. Δήμου Ωρωπού: 
1165/2014) από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού.  
Στην προτεινόμενη τροποποίηση, όπως απεικονίζεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα 
και αποτελεί την υφιστάμενη κατάσταση, το ήδη κατασκευασμένο και ασφαλτοστρωμένο τμήμα 
της οδού Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου στην εντός σχεδίου περιοχή, το οποίο δεν 
προβλέπεται από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 188Α/1935) και αποτυπώνεται στην με 
αρ. 6436_6 πινακίδα Φ.Χ. ΓΥΣ, διαιρεί  το αρχικό οικόπεδο εμβαδού 1339,1 τ.μ σε ένα 
οικόπεδο εμβαδού 864,1 τ.μ. και σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου εμβαδού 113,7 τ.μ.  
Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε με το από 3.5.1935 διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 188Α/1935 και οι πινακίδες εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σταμάτας 
εγκρίθηκαν με την 195312/1984 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 190Δ/1984).    
Φερόμενοι ιδιοκτήτες του ακινήτου με ΚΑΕΚ 051350403002 (σύμφωνα με υποβληθέντα 
στοιχεία)  είναι οι : Μαρίνα-Ευφροσύνη Παντελή και Αναστασία Παντελή, σε οικόπεδο αρχικής 
ιδιοκτησίας εμβαδού 1339,1 τ.μ. που περικλείεται από τις εγκεκριμένες οδούς Μαραθώνος – 
25ης Μαρτίου και Αθανασίου Διάκου. 
Η οδός Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου χαρακτηρίστηκε ως κύρια κοινοτική οδός με την 
5523/423/1978 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και ονοματοδοτήθηκε 
με την υπ’αρ. 83/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας Αττικής.  
Με την προτεινόμενη τροποποίηση: 
Εγκρίνεται το ήδη κατασκευασμένο και ασφαλτοστρωμένο και χρησιμοποιούμενο τμήμα της 
οδού  Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου το οποίο αποτελεί την προέκταση της ομώνυμης κύριας 
κοινοτικής οδού στην εντός σχεδίου περιοχή.  
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Π.Δ. της 03-04-1929 όπως ισχύει και εφαρμόζεται 
σήμερα, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από 
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πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών τις οποίες 
εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της. 
Καταργείται η ισχύουσα οικοδομική γραμμή στο πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού 25ης 
Μαρτίου 
1.Επέρχεται κατάτμηση του αρχικού οικοπέδου εμβαδού 1339,1 τ.μ. σε κοινόχρηστο χώρο 
πρασίνου εμβαδού 113,7 τ.μ. και σε οικόπεδο εμβαδού 864,1τ.μ. το οποίο καθίσταται άρτιο και 
οικοδομήσιμο  
2.Δημιουργία οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στο πρόσωπο του εντός σχεδίου 
τμήματος της οδού Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου με πλάτος πρασιάς 4 μέτρων. 
3.Αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής καθώς από το αρχικό ακίνητο δημιουργείται 
κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και εγκεκριμένη οδός. 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3044/2002 «Όπου στις προηγούμενες 
παραγράφους προβλέπεται τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών οι 
σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις πρέπει :  
α. να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφανείας κοινοχρήστων χώρων ούτε των 
αναγκαίων κοινοφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ. , 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Επιτρέπεται η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης , η οποία γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με 
τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση. 
β. να μην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των γενικών 
κατηγοριών χρήσεων της περιοχής , σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23.02.1987 π. δ/τος 
(ΦΕΚ 166Δ), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και 
γ. να μην είναι αντίθετες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. και 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.»   
 
Αφού προηγουμένως η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν, εξετάσει 
αρμοδίως την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση των φερόμενων ιδιοκτητών του ακινήτου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου λόγω της 
προτεινόμενης τροποποίησης και της πράξης αναλογισμού που έπεται αυτής και κατόπιν των 
ανωτέρω: 
 

Με την υπ’αρ.6/2017 απόφασή της, η ΕΠΖ ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση ρ.σ στο Ο.Τ 
14 της ΔΕ Σταμάτας σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 
H λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρ.σ στο Ο.Τ 14 της ΔΕ Σταμάτας σύμφωνα με την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) (ΦΕΚ.87/7-6-
2010). 

� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 2 του Π.Δ. της 03-04-1929.  
� Τις διατάξεις του άρθρου 10  παρ. 4 του Ν. 3044/2002.  
� Τις διατάξεις του από 23.02.1987  Π.Δ. (ΦΕΚ 166Δ). 
� Την υπ’αριθμ. 195312/1984 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 190Δ/1984).  
� Την υπ’αριθμ 5523/423/1978 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.  
� Την υπ’αρ. 83/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας Αττικής. 
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� Το υπ’αρ.26379/17-11-2014 έγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
� Την υπ’αρ. 2520/27-1-2017 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 
� Την υπ’αρ.4/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Σταμάτας. 
� Την υπ’αρ.6/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
� Την υπ’αριθμ. πρωτ. 1165/2014 θεώρηση της Υπηρεσίας  Δόμησης Δήμου Ωρωπού. 
� Το υπ’αριθμ. ρυμοτομικό σχέδιο ΦΕΚ 188Α/1935. 
� Την υπ’αριθμ. 6436_6 πινακίδα Φ.Χ. ΓΥΣ.  
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                      Με ψήφους   25   Υπέρ     και    1  Λευκή  
 

                                     
Ο Δ.Σ. κ. Τσουδερός  Ιωάννης δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση ρ.σ στο Ο.Τ 14 της ΔΕ Σταμάτας, ως εξής: 
  
 
 
1) Εγκρίνει το ήδη κατασκευασμένο και ασφαλτοστρωμένο και χρησιμοποιούμενο τμήμα της 
οδού  Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου το οποίο αποτελεί την προέκταση της ομώνυμης κύριας 
κοινοτικής οδού στην εντός σχεδίου περιοχή.  
Καταργείται η ισχύουσα οικοδομική γραμμή στο πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού 25ης 
Μαρτίου 
2.Επέρχεται κατάτμηση του αρχικού οικοπέδου εμβαδού 1339,1 τ.μ. σε κοινόχρηστο χώρο 
πρασίνου εμβαδού 113,7 τ.μ. και σε οικόπεδο εμβαδού 864,1τ.μ. το οποίο καθίσταται άρτιο και 
οικοδομήσιμο  
3.Δημιουργία οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στο πρόσωπο του εντός σχεδίου 
τμήματος της οδού Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου με πλάτος πρασιάς 4 μέτρων. 
4.Αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής καθώς από το αρχικό ακίνητο δημιουργείται 
κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και εγκεκριμένη οδός, ως εξής: 
α. να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφανείας κοινοχρήστων χώρων ούτε των 
αναγκαίων κοινοφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ. , 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Επιτρέπεται η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης , η οποία γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με 
τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση. 
β. να μην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των γενικών 
κατηγοριών χρήσεων της περιοχής , σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23.02.1987 π. δ/τος 
(ΦΕΚ 166Δ), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και 
γ. να μην είναι αντίθετες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. και 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.»   
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».   
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

                                                                 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.            
                                                                 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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                                                                 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                             
ΑΓΓΕΛΑ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ  
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
 
Κοινοποίηση  
-Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
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