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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
Από ην Πξαθηηθό 8/26.08.2022 ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ 

Απιθμόρ Απόθαζηρ  43/2022 
 
Θέμα 1ο Ζ.Γ.: «Σποποποίηζη πςμοηομικού ζσεδίος ζηο Ο.Σ. 851 πεπιοσήρ «Μπαθαπίζηπα -Γέληα» ηος 
ζσεδίος πόληρ ηηρ Κοπίνθος» 
 
ηελ Κόξηλζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 26η ηνπ κελόο Αςγούζηος ηνπ έηνπο  2022, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Παπαζκεςή θαη ώξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ, ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε  μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 77 ηνπ λ. 4555/2018  θαη ηζρύεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 
136 Α΄) «.Λήςε απνθάζεσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ 
επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα ηζρύνο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ 
κοπυνοφού COVID-19», ύζηεξα από ηελ ππ΄ αξηζκ. 34983/22-8-2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ε.Π.Ζ. κ. 
Βαζιλείος Νανόποςλος-Γημάπσος Κοπινθίυν, πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018, 
άξζξν 77  ζε θάζε έλαλ ησλ πκβνύισλ ρσξηζηά, (όπσο έρνπλ εθιεγεί κε ηελ αξηζκ. 2/6/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΠΔΧΛ7-
04Λ) απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) θαζώο θαη ζηνπο Αληηδεκάξρνπο  πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 
399/2022 (ΑΔΑ: ΦΥΚ6ΧΛ7-Θ4Χ)  ζε νξζή επαλάιεςε απόθαζε Δεκάξρνπ Κνξηλζίσλ.  
 
Γιαπιζηώθηκε καηά ηην έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ όηι  ςπήπσε νόμιμη απαπηία, γιαηί ζε ζύνολο εννέα (09) 
Μελών ζςμμεηείσαν ζηην ηηλεδιάζκετη πένηε  (05) Μέλη, δηλαδή: 
 
                        ΠΑΡΟΝΣΔ                                                        ΑΠΟΝΣΔ 

1.  Νανόποςλορ Βαζίλειορ -Ππόεδπορ 1.  Μποςπζέ Ζλίαρ -Ανη/δπορ 

2. Εασαπιάρ  πςπίδυν   2.  Πιέηπηρ Σιμολέυν 

3. Κόλλια Κυνζηανηίνα (αναπλ Γκεπζελή Ιυ.)   3.  Πιέηπηρ Γεώπγιορ 

4. Κονδύληρ Μαπίνορ   4.  Παπαφυάννος Δςάγγελορ 

5. Ρανηίηζα -Βαζιλάκος Μαπίνα  

 
ηε ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη «ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπώλ, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ θνηλόηεηα ή θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ, 
πξνζθαινύληαη ππνρξεσηηθά θαη νη πξόεδξνη ησλ ζπκβνπιίσλ ή νη πξόεδξνη ησλ αληίζηνηρσλ θνηλνηήησλ, νη 
νπνίνη δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ ην ιόγν», θιήζεθε θαη ε Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Κοπίνθος, θα. 
Ακπαδησηάθε Μαξγαξίηα, ε νπνία δελ ζπκκεηείρε.  Επίζεο ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θιήζεθαλ θαη νη 
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ «ΚΙΝΖΖ ΔΜΠΡΟ» θαη «ΛΑΪΚΖ ΤΠΔΙΡΩΖ»  θ.θ. Ξύδε Μηραιίηζα, θαη Σδέθνπ 
Παξαζθεπή, αληίζηνηρα θαη δελ  ζπκκεηείραλ.  
Σα πξαθηηθά  ηεξήζεθαλ από ηελ Δειή Επηπρία, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ. 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο 
θαη γηα ην αλσηέξσ 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Σποποποίηζη πςμοηομικού ζσεδίος ζηο Ο.Σ. 
851 πεπιοσήρ «Μπαθαπίζηπα -Γέληα» ηος ζσεδίος πόληρ ηηρ Κοπίνθος» έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ αξηζ. 
28023/14-7-2022 εηζήγεζε ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: 

<< ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη πςμοηομικού ζσεδίος ζηο Ο.Σ. 851 πεπιοσήρ «Μπαθαπίζηπα -Γέληα» ηος 
ζσεδίος πόληρ ηηρ Κοπίνθος» 

σεη.: Η κε αξηζκ. πξση. 19470/08-06-2022 αίηεζε θ. Καηζά Νίθε ζπδ. Γεώξγηνπ Λίθθα  

 
Με ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή αίηεζή ηεο ε θ. Καηζά Νίθε ζπδ. Γεώξγηνπ Λίθθα, καο θαηέζεζε Δηάγξακκα θαη 
Σερληθή Έθζεζε δηπι. Μεραληθνύ Νηθόιανπ Γ. Φαξκάθε θαη δεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ηεο 



Κνξίλζνπ ζην Ο.Σ. 851 ηεο πεξηνρήο «Μπαζαξίζηξα – Δέιηα». 
 

 Με ηελ ππ’ αξηζκόλ 2154 / 5-8-2003 Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, εγθξίζεθε 
Πνιενδνκηθή Μειέηε επέθηαζεο ζρεδίνπ πόιεσο Κνξίλζνπ ζηελ πεξηνρή «ΜπαζαξηζηξαΔέιηα» (ΦΕΚ 
1251/Δ΄/26-11-2003). 

 • Η πξάμε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο «Μπαζαξηζηξα-Δέιηα» ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ θπξώζεθε κε ηελ ππ 
αξηζκ 3920/15-5-2009 απόθαζε Ννκάξρε Κνξηλζίαο ε νπνία κεηαγξάθεθε ηελ 15-3-2010 ζηνλ ηόκν 563 κε 
αξηζκό 493. 
 • Η Π.Ε. δηνξζώζεθε γηα ηελ ηδηνθηεζία θ. Νίθεο Καηζά ζπδ. Γεσξγίνπ Λίθθα, κε αξ.θη.0613006 ηνπ ΟΣ.851, κε 
ηελ ππ’ αξηζκόλ 2716 / 11 / 31-10-2012 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ (α/α 14/2012). 
 • ηνπο πίλαθεο ηεο πξάμεο εθαξκνγήο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αλσηέξσ δηνξζσηηθή Πξάμε ηεο Πξάμεο 
Εθαξκνγήο ε θ. Νίθε Καηζά εκθαλίδεηαη ηδηνθηήηξηα ζην 100% ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο κε αξ.θη.0613006 
Εκβαδνύ 520,02ηκ ηνπ ΟΣ.851 εθ ηεο νπνίαο ηδηνθηεζίαο ξπκνηνκνύληαη κόιηο 0,38ηκ ελώ θαηόπηλ 
αλαγθαζηηθώλ πξνζθπξώζεσλ ζπλνιηθά 219,68 ηκ ζα γίλεη θπξία ηνπ ηειηθνύ νηθνπέδνπ κε θσδηθό αξηζκό 02 
θαη Εκβαδνύ 739,32ηκ. 
 
 Με ην πξνζθνκηζζέλ ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ θιίκαθαο 1:200 ηνπ 
πνιηηηθνύ κεραληθνύ θ. Νηθόιανπ Φαξκάθε θαη ηελ ηερληθή έθζεζε απηνύ, πξνηείλεηαη: 
 α) λα κεηαηνπηζηεί ε ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ Οηθνδνκηθνύ Σεηξαγώλνπ (ΟΣ) 851 από ηελ ζέζε πνπ νξίδνπλ ηα 
ζεκεία Σ2-Σ3-Σ4 ζηελ ζέζε πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Σ2-Σ2’-Σ3-Σ3’-Σ4  
β) έηζη πξνηείλεηαη λα απνθνπεί ηξηγσληθό ηκήκα γεο ζηα ΝνηηνΑλαηνιηθά ηνπ ΟΣ 851, νξηδόκελν από ηα ζεκεία 
Σ2’-Σ3-Σ3’, εκβαδνύ 137,86 ηκ, θαζηζηώληαο ην Κνηλόρξεζην Υώξν (ΚΥ). Επίζεο ν δεκηνπξγνύκελνο ΚΥ 
πξνηείλεηαη λα απνηειέζεη δηεύξπλζε ηνπ ήδε πξνβιεπόκελνπ από ην ζρέδην πόιεο, δηθηύνπ πεζοδπόμυν.  
γ) επίζεο πξνηείλεηαη ε κεηαβνιή ηεο πθηζηάκελεο πξαζηάο ηεζζάξσλ κέηξσλ (4 κ.) κε αληίζηνηρε παξάιιειε 
κεηαηόπηζε ηεο πξνηεηλόκελεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο Σ2’-Σ3’.  
 
Με ηελ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο δελ θαηαξγνύληαη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, αληηζέησο απμάλνληαη 
νη ΚΥ ελώ δεν επηπεάζεηαι άιιε ηδηνθηεζία νύηε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο ή ε αξηηόηεηα θαη νηθνδνκεζηκόηεηα 
νηθνπέδσλ.  
Απμαλνκέλσλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαηά 137,86ηκ. ζα κεησζεί θαηά ην ίδην εκβαδό ην πξνζθπξσηέν ηκήκα 
γεο ζηελ αξρηθή ηδηνθηεζία κε θη.αξ. 0613006 ζην Ο.Σ 851 θεξόκελεο ηδηνθηήηξηαο θαο Νίθεο Καηζά ζπδ. 
Γεσξγίνπ Λίθθα. Έηζη αληί ησλ κέρξη ζήκεξα 219,68ηκ πξνζθπξνηέαο γεο ζα έρνπκε πξνζθύξσζε 81,82ηκ θαη 
ην εκβαδόλ ηνπ ηειηθνύ νηθνπέδνπ(02 / ΟΣ851) ηεο ηδηνθηεζίαο ζα δηακνξθσζεί ζε: 
 520,02 (Ε.αξρηθό) - 0,38 (Ε.ξπκνηνκνύκελν) + 81,82 (Ε.πξνζθπξσηέν) = 601,46ηκ. 
 Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη εληόο ηεο αξρηθήο ηδηνθηεζίαο κε θη.αξ. 0613006 πθίζηαηαη λνκίκσο 
νηθνδνκή απνηεινύκελε από ππόγεην, ηζόγεην θαη Α΄ όξνθν ηελ νπνία ε θ. Νίθε Καηζά ζπδ. Γεσξγίνπ Λίθθα 
αλέγεηξε κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 2783 / 8621 / 1981 Άδεηα αλεγέξζεσο ηζνγείνπ (κεηά ππνγείνπ) νηθνδνκήο θαη ηελ 
ππ’ αξηζκόλ 100 / 1999 Άδεηα Οηθνδνκήο Πξνζζήθεο Α’ νξόθνπ. Η πξνηεηλόκελε κεηαηόπηζε ηεο νηθνδνκηθήο 
γξακκήο δελ ζα ηέκλεη ηελ πθηζηάκελε νηθνδνκή όπσο απηή απνηππώλεηαη ηόζν ζηα δηαγξάκκαηα ηεο Πξάμεο 
Εθαξκνγήο όζν θαη ζην παξόλ δηάγξακκα πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο. Σέινο δελ 
κεηαβάιινληαη νύηε πξνζβάιινληαη νη πθηζηάκελνη όξνη δνκήζεσο θαλελόο νηθνπέδνπ θαη ην ηειηθό νηθόπεδν 
ηεο παξνύζαο ζα είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν αθόκε θαη κε ηνλ θαλόλα. 
 ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄197/27.8.2002) «Μεηαθνξά ζπληειεζηή δόκεζεο θαη 
ξύζκηζεο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηόηεηνο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ», 
νξίδεηαη όηη νη ζρεηηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο πξέπεη: α) λα κελ επηθέξνπλ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ νύηε ησλ αλαγθαίσλ θνηλσθειώλ ρώξσλ ζύκθσλα κε ηα γεληθά πιαίζηα ρξήζεσλ γεο 
(Γ.Π.., .Υ.Ο.Ο.Α.Π,). Επηηξέπεηαη ε κείσζε όηαλ ε ηξνπνπνίεζε γίλεηαη ιόγσ άξζεο αλαγθαζηηθήο 
απαιινηξίσζεο, ε νπνία γίλεηαη ζε ζπκκόξθσζε απνθάζεσλ ησλ αξκόδησλ Δηθαζηεξίσλ, κε ηηο νπνίεο 
αθπξώλεηαη ε άξλεζε ηεο δηνίθεζεο λα άξεη ηελ απαιινηξίσζε β) λα κελ επηθέξνπλ αύμεζε ηνπ ηζρύνληνο 
ζπληειεζηή δόκεζεο νύηε αιιαγή ησλ γεληθώλ θαηεγνξηώλ ρξήζεσλ ηεο πεξηνρήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
από 23.2.1987 π.δ/ηνο (ΦΕΚ 166 Δ `), δπζκελέζηεξε γηα ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Επίζεο, από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, από ηηο νπνίεο απνξξέεη, εηδηθόηεξα, ππνρξέσζε πξνζηαζίαο 
ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη δηαζθαιίζεσο ηθαλνπνηεηηθώλ όξσλ δηαβηώζεσο ζηνπο νηθηζκνύο ηεο Υώξαο, 
ζπλάγεηαη ν θαλόλαο θαηά ηνλ νπνίν, όηαλ ηξνπνπνηείηαη ην ζρέδην πόιεσο, δελ Δηαλνκή κέζσ 'ΘΡΘΔΑ' κε UID: 
62c8128770128e28a85b1ac6 ζηηο 18/07/22 08:32 ζπγρσξείηαη θαη’ αξρήλ ε κείσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 
Πεξαηηέξσ έρεη θξηζεί όηη είλαη δπλαηή ε αλαδηάηαμε ησλ ρώξσλ απηώλ γηα πνιενδνκηθνύο ιόγνπο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ε ζρεηηθή πνιενδνκηθή ξύζκηζε ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζε θξηηήξηα αλαθεξόκελα ζηε 
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ νηθηζκνύ, θαηά ηξόπν ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη πξναλαθεξόκελνη ζθνπνί ηνπ 



ζπληαγκαηηθνύ λνκνζέηε θαη ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ δηαηεξείηαη ακεηάβιεην. (ηΕ 
351/2007, 2980/2005, 2002/2003 Οινκ., 1528/2003, 1869/2002, 1225/ 2000, 572/2000, 2146/1999 , 2242/94 7κ., 
5233, 5918/96, 1224/2000 θ.ά., βι. θαη Ε 1528, 2002/2003 Οινκ.). Σα σο άλσ αλαθέξνληαη θαη ζε ζρεηηθή 
εγθύθιην ηνπ πξώελ ΤΠΕΥΧΔΕ κε αξηζκό 28150/6910/14-11-2001. 
 ΔΠΔΙΓΖ  
Η πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 
1:200 ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ θ. Νηθόιανπ Φαξκάθε, επεξεάδεη κόλν ηελ ηδηνθηεζία κε θη.αξ. 0613006 
απμάλνληαο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ηεο Κνξίλζνπ ζηελ πεξηνρή «Μπαζαξίζηξα – 
Δέιηα» θαηά 137,86 ηκ, θαη πιεξείηαη ε παξαπάλσ πξνϋπόζεζε ηεο θείκελεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο.  
 
ΔΙΖΓΟΤΜΑΣΔ 
 Σελ έγθξηζε ηεο πξόηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζην Ο.Σ 851 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 
πόιεσο πεξηνρήο ‘’Μπαζαξίζηξα – Δέιηα’’ ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην ζπληαρζέλ από 
ηνλ Θνπλην -2022 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:200 πνιηηηθνύ κεραληθνύ θ. Νηθόιανπ Φαξκάθε. 
 Παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε γηα ηελ ελ ζέκαηη ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 
73 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4735/2020. 
 
 πλεκκέλα:  
1. Η κε αξηζκ. πξση. 19470/08-06-2022 αίηεζε ηεο θ. Νίθε Καηζά ζπδ. Γεσξγίνπ Λίθθα  
2. Σν από Θνύλην-2022 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηξνπνπνίεζεο ξ.ζ θιίκαθαο 1:200, πνιηηηθνύ κεραληθνύ θ. 
Νηθόιανπ Φαξκάθε.  
3. Η από Θνύλην-2022 Σερληθή Έθζεζε πνιηηηθνύ κεραληθνύ θ. Νηθόιανπ Φαξκάθε.  
4. Σν ζηέιερνο ηεο ππ΄αξηζκ. 2783/8621/1981 νηθνδνκηθήο άδεηαο ηζνγείνπ κεηά ππνγείνπ θ. Λίθθα Νίθεο  
5. Σν ζηέιερνο ηεο ππ΄ αξηζκ. 100/1998 νηθνδνκηθήο άδεηαο πξνζζήθεο Α’ νξόθνπ θ. Λίθθα Νίθεο.  
6. Απόζπαζκα εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πεξηνρήο Μπαζαξίζηξα-Δέιηα θιίκαθαο 1:1000  
7. Η κε αξηζκ. πξση. νηθ. 3920/15-05-2009 απόθαζη Ννκάξρε Κνξηλζίαο πεξί θύξσζεο ηεο πξάμεο εθαξκνγήο 
πεξηνρήο ‘’Μπαζαξίζηξα – Δέιηα’’ Κνξίλζνπ - Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα απηήο γηα ηελ ηδηνθηεζία κε θαθ 
0613006 ζην Ο.Σ 851  
8. Η κε αξηζκ. πξση. 2716 / 11 / 31-10-2012 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ πεξί θύξσζεο ηεο ππ΄ 
αξηζκ. 14/2012 δηνξζσηηθήο πξάμεο εθαξκνγήο γηα ηελ ηδηνθηεζία κε θαθ 0613006 ζην Ο.Σ 851 - Πίνακερ θαη 
διαγπάμμαηα απηήο.>>. 

     
Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κέζσ ηεο πξναλαθεξόκελεο δηαδηθαζίαο θαη αθνύ 
έιαβε ππόςε ηεο ηα παξαπάλσ εθηεζέληα,, ηελ αξηζκ πξση. 28023/14.8.2022 εηζήγεζε ηεο Δηεύζπλζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο, ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο  θαη όιεο ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο θαη δεδνκέλνπ όηη ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε 
ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ (άξζξν 74, παξ. 10 ηνπ Ν. 4555/2018), 

 

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Διζηγείηαι θεηικά πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζην Ο.Σ 851 ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο πεξηνρήο ‘’Μπαζαξίζηξα – Δέιηα’’ ηνπ Δήκνπ Κνξηλζίσλ, όπσο απηή 
απεηθνλίδεηαη ζην ζπληαρζέλ ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:200 ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ θ. Νηθόιανπ 
Φαξκάθε θαη ζπγθεθξηκέλα:  
α) λα κεηαηνπηζηεί ε ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπ Οηθνδνκηθνύ Σεηξαγώλνπ (ΟΣ) 851 από ηελ ζέζε πνπ νξίδνπλ ηα 
ζεκεία Σ2-Σ3-Σ4 ζηελ ζέζε πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Σ2-Σ2’-Σ3-Σ3’-Σ4  
β) λα απνθνπεί ηξηγσληθό ηκήκα γεο ζηα ΝνηηνΑλαηνιηθά ηνπ ΟΣ 851, νξηδόκελν από ηα ζεκεία Σ2’-Σ3-Σ3’, 
εκβαδνύ 137,86 ηκ, θαζηζηώληαο ην Κνηλόρξεζην Υώξν (ΚΥ). Επίζεο ν δεκηνπξγνύκελνο ΚΥ πξνηείλεηαη λα 
απνηειέζεη δηεύξπλζε ηνπ ήδε πξνβιεπόκελνπ από ην ζρέδην πόιεο, δηθηύνπ πεζοδπόμυν.  
γ) ηε κεηαβνιή ηεο πθηζηάκελεο πξαζηάο ηεζζάξσλ κέηξσλ (4 κ.) κε αληίζηνηρε παξάιιειε κεηαηόπηζε ηεο 
πξνηεηλόκελεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο Σ2’-Σ3’,. 
 
Με ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεο δελ θαηαξγνύληαη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, αληηζέησο απμάλνληαη 
νη ΚΥ ελώ δεν επηπεάζεηαι άιιε ηδηνθηεζία νύηε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο ή ε αξηηόηεηα θαη νηθνδνκεζηκόηεηα 
νηθνπέδσλ.  
 
 
 





 
 
 

Αθνύ έγηλε ε ζύληαμε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνύ ππνγξάθεηαη όπσο ν Νόκνο  νξίδεη. 
Η αλσηέξσ απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό  8 / 43 / 2022. 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                                           ΣΑ  ΜΕΛΗ 
              
 
 
 

Αθξηβέο απόζπαζκα 
Κόξηλζνο,,    3300-08-2022 

        Ο  Πξόεδξνο  ηεο  Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο   
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Γήμαπσορ Κοπινθίυν  


