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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΛΠΟΦΑΧΕΙΧ 

•ΑριΛ. 5676 (1) 

ΑναγνωρτΦ») παρόδου στο Ο.Τ. 6 ταυ συνοικισμού Καράμκα- 
μαα }Ν. Χαλκίδας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την παρ. 4 του άρθρ. 20 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος. 

2. Το Ν 3200/55 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το 532/70 Ν.Δ. · 

3. Την από 10.2.84 αίτηση Χαρ. Τρίκκα με την οποία 
ζητά την αναγνώριση της υπόψη παρόδου ότι προϋπάρχει 
του 1923. 

4. Τα 27584/1920 και 3737/1956 συμβόλαια που ανα- 
φέρεται η υπόψη πάροδος. 

5. Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 1 .του 21ου πρακτικού 
του Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Εύβοιας. 

6. Το από Φεβρουάριο 1984 τοπογραφικό διάγραμμα 
του Μηχ. Γρηγ. Σωτηριάδη που ατυπώνεται η υπόψη 
πάροδος, θεωρημένο από την Πρ/νη του ΤΠ και ΠΕ, απο¬ 
φασίζομε : 

Αναγνωρίζομε ότι η υπόψη πάροδος στο Ο.Τ. 6 του 
συνικοισμού Καράμπαμπα Χαλκίδας μπροστά στις ιδιοκτη¬ 
σίες Τρίκκα, Βογιατζόγλου, Βασιλείου και Χανιώτη προΟ- 
πήρχε του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος μετά την ισχύ του οποίου 
δεν έγινε καμία αύξηση στις διαστάσεις της. 

Χαλκίδα, 1 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ 



59.Ί0 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
_5Μ_ 

Αρι·5. οιχ, 8515 (2) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου Ν. Κοριν¬ 
θίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 «περί 
σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 29 
και 70. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 947/1979 «περί οικιστικών πε¬ 
ριοχών)) (ΦΕΚ 169/Α) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παρ. 1). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 314/1968 «περί 
παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρ- 
χας αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή 
τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», (ΦΕΚ 47/Α) 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 

1018/1971 «περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου 
Κλλαδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρί 
σεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 220/Α) και συμπληρώθηκε με την παρ. 
2 του,άρθρου 33 του Ν. 1337/1983 «επέκταση των πολεο- 
οομικων σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σνετικές ρυθαί- 
σεις» (ΦΕΚ 33/Α). ρ μ 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 75724/1151/30-12-1983 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση- 

Τροποποιηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνω- 
μοδοτικης Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χω- 

(ΦΕΚ 767/Β)σμ°υ Χαΐ Περι“άλλοντο’ σε ενιαίο κείμενο» 

22,1984 ** - *■-·* 

6. Την υπ* αριθ. 23/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Χωροταςίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Κοριν¬ 
θίας, αποφασίζουμε : 

α) Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
Κιατου (Ν. Κορινθίας) στο υπ αριθ. 40 οικοδομικό τετρά¬ 
γωνο που περικλείεται «πό τις οδούς Κλεισθένους, 28ης 
Οκτωβρίου, Αθηνών και Ανωνύμου με το χαρακτηρισμό 
του υπό στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α τμήματος αυτού ως χώρου 
γι ανέγερση Δημοτικού Ιατρείου, όπως φαίνεται στο σχε¬ 
τικό πρωτότυπό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, που έχει 
θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος Πολεοδομίας 

ϊοο/.ε μΐκών Ε?αΡμ°γών με την υπ* αριθ. 8515/ 
1υο4 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται 
με την παρούσα απόφαση. 

β) Η ισχύς της παρουσης αποφάσεως αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 20 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αρι$. οικ. 6985 ' (3) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Βόλου στο 
ΟΤ 1336 στη συνοικία Χιλιαδού. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων, 
κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα 
και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού. 

β) Του αριθ. 1018/71 Π. Δ/τος περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του ΑΝ. 314/68 «περί παροχής εις τον 
Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιό- 
τητος επί θεμάτων επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων 
πόλεων και κωμών». 

γ) Του Νόμου 1337/83 περί επεκτάσεως των Πολεο- 
δομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης, και σχετικών ρυθ¬ 
μίσεων. 

δ) Του Π. Δ/τος, αριθ. 443/83 για μεταβίβαση α'ρμο- 
διότητος στους Νομάρχες έγκρισης τροποποιήσεων ρυμο¬ 
τομικών σχεδίων και επιβολής προκηπίων. 

ε) Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. 

2. Την αριθ. 169/79 απόφαση του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου Βόλου. 

3. Τη σύμφωνη εισήγηση της μελετητικής ομάδας ΕΠΑ. 

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οι¬ 
κισμού και Περιβάλλοντος που διατυπώθηκε στην αριθ.19 
πράξη αυτού κατά .τη συνεδρίαση της 1.10.1984, αποφασί¬ 
ζουμε : 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλεως Βόλου στο ΟΤ 1136 στη συνοικία Χιλιαδού για την 
αναγνώριση της παρόδου που αρχίζει από την οδό Κο- 
ντουριώτη και καταλήγει στην οδό Ολιζώνος, όπως ειδι¬ 
κότερα φαίνεται στο θεωρημένο με ημερομηνία από την 
Προΐσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομι- 
κών Εφαρμογών Νομού Μαγνησίας πρωτότυπο τοπογρα¬ 
φικό διάγραμμα κλίμακας 1:500. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 3 Δεκεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΤΤΣΟΣ 
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ΐΑρι·5. 10014 (41 

Έγκριση τροποποίηση; ρυμοτομικού σχεδίου πόλη; Στυ- 
λίδας με ταυτόχρονο χαρακτηρισμό του χώρου για την 
ανέγερση Κέντρου Τγείας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων 
πόλεων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπλη¬ 
ρώθηκαν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παραγράφου 1 και 2 
του 532/1970 Ν.Δ. «περί συμπληρώσεως των διατάξεων 
περί διοικητικής αποκεντρώσεως». 

3. Τις διατάξεις του 1018/1971 Ν.Δ. «περί τροποποιή- 
σεως του Α.Ν. 314/1963 «περί παροχής εις τον Τπουργόν 
Β. Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητας επί θεμάτων 
εγκρίσεων, επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων 
και κωμών», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συ¬ 
μπληρώθηκαν. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18-22 του II κεφαλαίου 
του από 3.4.1929 Δ/τος «περί Γενικού Οικοδομικού Κα¬ 
νονισμού του Κράτους». 

5. Τις διατάξεις του 8/9.6.73 Ν.Δ. «περί Γενικού Οικο¬ 
δομικού Κανονισμού». 

6. Την αριθ. 199/84 απόφαση του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου Στυλίδας. 

7. Την αριθ. ΤΠ 9475/84 εισήγηση Τμήματος Πολεο¬ 
δομίας Νομού Φθιώτιδας. 

8. Την αριθ. 23/84 θέμα 4ο σύμφωνη γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου ΧΟΠ Ν. ΦΟ/δας, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης Στυλίδας με ταυτόχρονο χαρακτηρισμό του χώρου 
ανάγερσης Κέντρου Τγείας στη θέση με ορθογώνιες αζι- 
μουθιακές συντεταγμένες X = + 1000 και Ψ = +1150, 
όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
Διάγραμμα Κλ. 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστά¬ 
μενο του ΤΠ και ΠΕ Ν. Φθ/δας. 

Στο χώρο ανέγερσης του Κέντρου Τγείας θα ισχύουν οι 
παρακάτω όροι δόμησης : 

1. Ποσοστό κάλυψης : 40 % 

2. Συντ. δόμησης : 0,80 

3. Όροφοι : Δύο (2) 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος : 8,50 μ. 

5. Ελάχιστη απόσταση του κτίσματος από τις ρυμοτο¬ 
μικές γραμμές δέκα (10,0) μέτρα. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που θα δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Λαμία, 5 Νοεμβρίου 1984 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
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