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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
1058 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κύρωση μιας (1) πινακίδας εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου 
οικισμού του οικοδ. Συνεταιρισμού Πολυτέκνων Αθηνών στη 
θέση «Κλο» της Κοινότητας Μαραθώνα Αττικής. 1 

Διόρθωση οικοδομικής γραμμής εντός του εγκεκριμένου σχε¬ 
δίου Ηρακλείου, Ν. Ηρακλείου. 2 

Καθορισμός ορίου οικισμού Χαλκιάδες και Κρεμαστή και επιβολή 
όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, στο Ν. Λάρισας. 3 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 10764/619/86 (1) 

Κύρωση μιας (1) πινακίδας εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου οικι¬ 
σμού του οικοδ. Συνεταιρισμού Πολυτέκνων Αθηνών στη θέση «Κλο» 
της Κοινότητας Μαραθώνα Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
' Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 6) και 19 (παρ. 5) του Δ/τος 

της 3.4.1929 (ΦΕΚ 155Α') που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 

παρ. 3 του από 12.12.1985 Διατάγματος (ΦΕΚ 210/Α' /18.12. 
1985). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 137Α'). 

4. Το από 27.2.1980 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 171/Δ/12.3.80). 

5. Την υπ’ αρ. 11/10.7.1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΥΠΕ.ΧΩ. 
ΔΕ, αποφασίζουμε: 

Κυρώνουμε ως πινακίδα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου οικι¬ 
σμού του οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων Αθηνών στην θέση 
«Κλο» της Κοινότητας Μαραθώνα Αττικής που εγκρίθηκε με το από 
27.2.80 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 171Δ/12.3.80), το ένα (1) πρωτότυπο 
τοπογραφικό φύλλο κλ. 1:500 που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη 
του Τοπογραφικού Τμήματος της Δ/νσης Πολ/μίας Ανατ. Αττικής. 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή¬ 
σεως. 

Αγία Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 1986 

Ο Νομάρχης 
ΗΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 
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10.998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Αριθ. 7574/494γ (2) 

Διόρθωση οικοδομικής γραμμής εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Ηρακλείου, 

Ν. Ηρακλείου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

' Εχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3200 περί «Διοικητικής αποκέντρωσης». 

2) Τις διατάξεις του 863/70 Β. Δ/τος περί διαρθρώσεως του Υπουργείου 
Συγκ/νιών και Δημ. Έργων όπως τροποποιήθηκε δια του άρθρ. 572/1967 
Β. δ/τος. 

3) Τις διατάξεις του 532/70 Ν. Δ/τος περί Διοικητικής αποκ/σης. 

4) Τις διατάξεις του 712/70 Β. Δ/τος όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα 677/71 και 198/72 Β. Δ/τα. 

5) Την Λ.7/16/11/7.10.70 κοινή απόφαση των Υπουργών «περί 
οργανώσεως των περιφ/κών Υπηρεσιών» του Υπουργ. Δ.Ε. 

6) Την Λ.9/1-8/9.8.71 κοινή εγκ. του Πρωθυπουργού Αντιπροέδρου 
και Υπουργού Εσωτερικών «περί οργανώσεως των Νομαρχών». 

7) Τον Α.Ν. 314/68 «περί αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρί- 
σεως επεκτάσεων σχεδίων πόλεων». 

8) Τις διατάξεις του από 18/27 Οκτωβρίου 1925 Π. Δ/τος «περί 
τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών υφισταμένων μεταξύ σχεδίου και του 
επί του εδάφους εφαρμοσθέΓντος τοιούτου». 

9) Το άρθρ. 2 παρ. Ιγ του από 10.5.1958 (ΦΕΚ 98/27.6.1958) 

«περί καταργήσεως της επιτροπής από το άρθρ. 3 παραγρ. I του Π.Δ. 
18.10.1925. 

10) Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Ηρακλείου. 

11) Την με αριθ. 26/14.2.86 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου για την διόρθωση της οικοδομ. γραμμής, επειδή: 

Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και της 
πραγματικά υφισταμένης καταστάσεως ως προς την θέση των κτισμάτων, 
αποφασίζουμε: 

Διορθώνουμε την ασυμφωνία μετατοπίζοντας την οικοδομική 
γραμμή στην θέση 1, 2, 3, 4 και 9, 10 αντί των θέσεων 1’, 2', 

3', 4' )?αι.9', ΙΟ’ και την ρυμοτομική γραμμή στις θέσεις 14, 15, 

5, 6 και 11,12, 7, 8 αντί των θέσεων 14’, 15', 5', 6' και 11’, 

12', 7', 8 ’ επειδή πλησιάζουν περισσότερο-στην διαμορφωμένη κατά¬ 
σταση από υφιστάμενες οικοδομές. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 8 Σεπτεμβρίου 1986 

Ο Νομάρχης 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) Ί1001 

Αριθ. 1961 (3) 

Καθορισμός ορίου οικισμού Χαλκιάδες και Κρεμαστή και επιβολή όρων 
και περιορισμών δόμησης αυτού, στο Ν. Λάρισας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

' Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5. 

1985 ) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγο¬ 

ρίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α’/85) περί ΓΟΚ. 

Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέ¬ 

θηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πό¬ 

λεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών. 

3. Τις Αποφάσεις μας 7049/30.10.85 και 3884/30.6.86 για 
την κατάταξη σε κατηγορίες και επιβολή ειδικών περιορισμών δόμησης 
των οικισμών του Νομού με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 
κράτους βάσει δελτίων Ε.Σ.ΐ.Ε. 

5. Την 135/5/27.3.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νο¬ 

μού. 

6. Την 58/1985 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χαλκιάδων, 

αποφασίζουμε: 

I. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Χαλκιάδες και Κρεμαστή 
Κοινότητας Χαλκιάδων Επαρχίας Φαρσάλων του Ν.Λάρισας με στοι¬ 

χεία 1 - 2... 21 - 1 και 1 - 2... 9 - 1 αντίστοιχα όπως αυτά φαίνονται 
στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5000 που 
αποτελεί αναπόπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει 
στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου. 

II. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορι¬ 

σμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης: 

α. Μέσα στα όρια των οικισμών Χαλκιάδες και Κρεμαστή θεωρούνται 
άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν: α) Ελάχιστο εμβαδόν 500 

τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν 
στις 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης στην Ε.τ. Κ του από 24.4.1985 Π. 

Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. 

α. Ως προς τα υλικά και τη μορφή των στοιχείων των κτισμάτων ισχύουν 
οι αναφερόμενοι στους πίνακες που συνοδεύουν την 3884/30.6.86 απόφασή 
μας. 

β. Είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση της συνέχειας των υφισταμένων 
ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του 
οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα 
από την Προϊσταμένη του Τ.Π. και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και 
η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 παρ. 1 του από 24.4.85 Π. Δ/τος. 

γ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 60% μέγιστος αριθμός ορό¬ 

φων 2, μέγιστο επιτρ. ύψος 7,5 μ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα από 24.4.1985 

(ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985). 

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

Λάρισα, 11 Σεπτεμβρίου 1986 

Ο Νομάρχης 
ΑΠ. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ 
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