
                                                                                          1 

          
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδπα: Δλεούζα 
     Απ. Αποθ.: 51/2022 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ηο Ππακηικό Απ. 6/05-04-2022 μικηήρ 
ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος 
Γήμος Είηζαρ.  

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
    Γιόπθωζη ζθάλμαηορ οπίων οικιζμών 
Αμπελακίων Βοςνοπλαγιάρ και Αγίος Ηωάννη 
Γήμος Είηζαρ. 
 

  ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 05 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ 
έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή κηθηή ζπλεδξίαζε, 
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηά δώζεο θαη κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
“e:Presence.gov.gr”, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 
4223/01-04-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ 
εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί 
ειεθηξνληθά ή έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη 
ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 
11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020 (Α’ 76) θαη ηελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 17567/24.03.2022 (ΦΔΚ 
1454/25.03.2022 ηεύρνο Β’).  

 Ζ πξόζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ 
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Παζζαξώλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζώλ.  

 ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη είθνζη 
δύν (22), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηώηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 

    3.  θήθαο Νηθόιανο  
  4.  Γεσξγνύιε Γηαλλνύια 

    5.  Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 
  6.  ηαιίθαο Γεώξγηνο  
  7.  Ράξξαο Φώηηνο 
  8.  Λαδάο Γεώξγηνο 

    9.  Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
10.  Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα (Με 

ηειεδηάζθεςε)  

  11. Ράδνο Γεώξγηνο (Με ηειεδηάζθεςε) 
 

12. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
13. Νάζηνο Οδπζζέαο (Με ηειεδηάζθεςε) 
14. Πάηθαο ππξίδσλ  
15. Λενληίνπ Κσλ/λνο  
16. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο  
17. Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο 
18. Καηζνπιίδεο Παλαγηώηεο  
19. Καινγήξνπ Ησάλλα  
20. Μπαιηνύκαο Γεώξγηνο 
21. Εηάθθαο Γεώξγηνο 
22. Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο 
 

  ΑΠΟΝΣΔ 
1. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο  
2. Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  

3. ηέθνο Θεόδσξνο  
4. Μπαιαηζόο Βαζίιεηνο  

5. Λσξίδαο Γεώξγηνο 
νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην 
ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 
όπσο θαη ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα. Μπαιάθα Αηθαηεξίλε. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. θήθαο Νηθόιανο θαη ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Γεσξγνύιε 
Γηαλλνύια απνρώξεζαλ από ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.     

  ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1756724-03-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-145425-03-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1756724-03-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-145425-03-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-1756724-03-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-145425-03-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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 Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
   Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο: 
   1.-Δπηρνξήγεζε Αζιεηηθώλ πιιόγσλ θαη σκαηείσλ ηνπ Γήκνπ. 
    Δπί ηος 2ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:     
    Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιόγν ζηελ αξκόδηα ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο θαη 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θα Γνύλε Υαξίθιεηα, ε νπνία ελεκέξσζε ζρεηηθά ην ζώκα, 
απάληεζε ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηεο ππνβιήζεθαλ θαη έζεζε ππόςε ησλ Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ ηνπο ζρεηηθνύο ράξηεο όπνπ απνηππώλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 
πεξηνρήο, ν εληνπηζκόο ηνπ ζθάικαηνο θαη ε ζρεηηθή πξόηαζε ζύκθσλα θαη κε ηελ εηζήγεζε 
πνπ απέζηεηιε ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη θαη 
λα εηζεγεζεί ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Σελ εηζήγεζε απηή πνπ ηνπο είρε δνζεί έγθαηξα 
πξνο ελεκέξσζε, καδί κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηα θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνύλ ζηα 
πξαθηηθά, πξόηεηλε λα εγθξηζνύλ θαη έρνπλ σο εμήο: 

  “ΘΔΜΑ:  Γηόξζσζε ζθάικαηνο νξίσλ νηθηζκώλ Ακπειαθίσλ, Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο & Αγ. 

Ησάλλε, Κνηλόηεηαο Αγ. Ησάλλε, Γήκνπ Είηζαο 

  ΥΔΣ.:  

1. Την ςπ’ απιθμ. 5011/07-04-2021 αίηηζη θεπόμενυν ιδιοκηηηών ακινήηυν ζηον οικιζμό Αμπελακίυν, 

πεπί «διόπθυζηρ ζθάλμαηορ οπίυν οικιζμού» 

2. Το ςπ’ απιθμ. 107049/14-10-2021 έγγπαθο Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ και Πολεοδομίαρ Γήμος Ιυαννιηών 

  Λακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σν Π.Γ. 24-04-1985 (ΦΔΚ 181/Γ/03-05-1985), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 14-02-1987 (ΦΔΚ 

133/Γ/23-02-1987). 

2.Σελ ππ‟ αξ. 147/1989 (ΦΔΚ 188/Γ/05-04-1989) Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ: Τποποποίηζη 

οπιοθέηηζηρ οικιζμού Αγίος Ιυάννη Ν. Ιυαννίνυν.  

3.Σελ ππ‟ αξ. 563/1990 (ΦΔΚ 602/Γ/24-10-1990) Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ: Τποποποίηζη 

οπιοθέηηζηρ οικιζμού Αγίος Ιυάννη Ν. Ιυαννίνυν.  

4.Σελ ππ‟ αξηζκ. 622/22-02-1995 (ΦΔΚ 137/Γ/14-03-1995) Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ: 

«Καηεγνξηνπνίεζε, Καζνξηζκόο Οξίσλ, Όξσλ θαη Πεξηνξηζκώλ Γόκεζεο ζηνλ νηθηζκό Ακπειάθηα ηεο 

Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο Ν. Ησαλλίλσλ».  

5.Σελ ππ‟ αξηζκ. 5680/21-08-2007 (ΦΔΚ 395/ΑΑΠ/03-09-2007) Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ: 

«Σξνπνπνίεζε όξσλ δόκεζεο ζηνλ νξηνζεηεκέλν νηθηζκό Ακπειάθηα πξώελ Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο 

ηνπ Γήκνπ Παζζαξώλνο Ννκνύ Ησαλλίλσλ». 

6.Σελ Τπ‟ αξηζκ. 13244/03-12-2009 (ΦΔΚ 601/ΑΑΠ/17-12-2009) Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ: 

«Σξνπνπνίεζε όξσλ δόκεζεο ζηνλ νξηνζεηεκέλν νηθηζκό Ακπειάθηα πξώελ Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο 

ηνπ Γήκνπ Παζζαξώλνο Ννκνύ Ησαλλίλσλ». 

7. Σν Π.Γ. 04-11-2011 (ΦΔΚ 289/ΑΑΠ/04-11-2011): «Όξνη θαη Πεξηνξηζκνί Γόκεζεο εληόο ησλ νξίσλ 

ησλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό κέρξη 2.000 θαηνίθνπο». 

8. Σν (2) ζρεηηθό, κε ην νπνίν επηζεκαίλεηαη « … η αναγκαιόηηηα αποζαθήνιζηρ ηυν οπίυν ηος 

οικιζμού Αμπελακίυν πποκειμένος να αποθεςσθούν πεπαιηέπυ εζθαλμένερ επμηνείερ και κακώρ 

εκδοθείζερ διοικηηικέρ ππάξειρ» 

    Σασ διαβιβάηουμε τθν ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ (Τεχνικι Έκκεςθ και Χάρτεσ Πρόταςθσ) προκειμζνου να 
λάβετε ςχετικι ειςθγθτικι προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο απόφαςι ςασ. Μετά τθν ςφμφωνθ γνώμθ από το Δ.Σ. 
Διμου Ζίτςασ, κα γίνει ανάρτθςθ των παραπάνω προκειμζνου να λάβουν γνώςθ όλοι οι ενδιαφερόμενοι για 

τθν υποβολι τυχόν ενςτάςεων”. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΤ ΤΝΟΓΔΤΔΗ ΣΖΝ ΔΗΖΓΖΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

“1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
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Ζ παξνύζα Σερληθή Έθζεζε αθνξά ηελ κειέηε «Γηόξζσζε ζθάικαηνο νξίσλ νηθηζκώλ Ακπειαθίσλ, 

Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο & Αγ. Ησάλλε, Κνηλόηεηαο Αγ. Ησάλλε, Γήκνπ Είηζαο» θαη ζπληάζζεηαη 

ύζηεξα από ηελ ππ‟ αξηζκ. 5011/07-04-2021 αίηεζε θεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ ζηνλ νηθηζκό 

Ακπειαθίσλ, πεξί «δηόξζσζεο ζθάικαηνο νξίσλ νηθηζκνύ» θαη ην ππ‟ αξηζκ. 107049/14-10-2021 

έγγξαθν Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο Γήκνπ Ησαλληηώλ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ν 

ζρεηηθόο θάθεινο νξηνζέηεζεο Ακπειαθίσλ ζην Γήκν Είηζαο. 

θνπόο ηεο ελ ιόγσ κειέηεο είλαη ε δηόξζσζε ησλ εληνπηζκέλσλ ζθαικάησλ επί ηεο νξηνζέηεζεο ησλ 

σο άλσ νηθηζκώλ θαη ηειηθώο ε ζεζκνζέηεζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ νξίσλ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

2. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΙΜΩΝ 

2.1. Γενικά ζηοιτεία οικιζμού Αγ. Ιωάννη 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ν πιεζπζκόο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε πιεζηάδεη ηνπο 745 

θαηνίθνπο, πνπ αζθαιώο ππνιείπεηαη ηνπ πξαγκαηηθνύ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνύ ζηνλ νηθηζκό. Ζ 

έθηαζε ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε είλαη πεξίπνπ 472 ζηξέκκαηα θαη αληίζηνηρα ε 

ππθλόηεηά ηνπ ππνινγίδεηαη ζε 1,57 θάηνηθνη αλά ζηξέκκα.  

Αθνξά πεξηαζηηθό νηθηζκό, δηάζπαξηα δνκεκέλν θαη είλαη θαλεξό όηη ιεηηνπξγεί σο απνδέθηεο 

πιεζπζκνύ παξά σο ηξνθνδόηεο άιισλ πεξηνρώλ. Τπάξρεη έλαο θεληξηθόο πόινο ζηνλ νηθηζκό πνπ 

απνηειείηαη από ηελ θεληξηθή πιαηεία, ην θνηλνηηθό θαηάζηεκα θαη ηα θαθελεία πνπ γεηηληάδνπλ. Ζ 

εθθιεζία είλαη απνθνκκέλε από ηνλ νηθηζκό ιόγσ ηεο εζληθήο νδνύ. Δπί ηεο εζληθήο νδνύ θπξηαξρνύλ 

ρξήζεηο ρνλδξεκπνξίνπ θαη ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ, θαζώο θαη ηθαλόο αξηζκόο βελδηλάδηθσλ. 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νηθηζκνύ είλαη ε ζρεηηθά αξαηή δόκεζε κε ζηέγε ζε όια ηα θηίξηα, ελώ ηα 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα δελ έρνπλ νξζνγσληθή δηάηαμε αθνύ πξόθεηηαη γηα παιηό νηθηζκό.  

2.2. Γενικά ζηοιτεία οικιζμού Αμπελακίων, Κοινόηηηας Βοσνοπλαγιάς 

Ο νξηνζεηεκέλνο νηθηζκόο Ακπειαθίσλ πεξηιακβάλεη έθηαζε ≈ 451 ζηξ. πεξίπνπ θαη πξόθεηηαη γηα 

έλαλ πεξηαζηηθό νηθηζκό, δηάζπαξηα δνκεκέλν, πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν σο «πξνάζηην» ηεο πόιεο 

ησλ Ησαλλίλσλ, καδί κε ηνλ όκνξν νηθηζκό ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, παξά σο απηόλνκνο νηθηζκόο. 

Ζ πξόζβαζε ζηνλ νηθηζκό επηηπγράλεηαη δπηηθά κέζσ ηεο παιαηάο Δ.Ο. Ησαλλίλσλ – Ζγνπκελίηζαο, 

αλαηνιηθά κέζσ ηεο Δ.Ο. Ησαλλίλσλ - Κόληηζαο, ελώ πιένλ εμππεξεηείηαη θαη κέζσ ησλ Service Roads 

ηεο Παξάθακςεο Ησαλλίλσλ, αλαηνιηθά θαη λνηηαλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ, ζην ζεκείν ηεο ζήξαγγαο ηεο 

πξναλαθεξόκελεο νδνύ. 

Σν αλάγιπθν ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο ζην λόηην θαη λνηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ είλαη νκαιό κε 

κηθξέο θιίζεηο θαη απνξξνή ησλ πδάησλ πξνο ηα θαηάληε (λνηηνδπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά), ελώ ηνλ 

νηθηζκό ραξαθηεξίδεη, πεξίπνπ ζην θέληξν ηνπ, ε ύπαξμε πξαλνύο κεγάιεο θιίζεο, ην νπνίν δηαρσξίδεη 

ηνλ νηθηζκό εγθάξζηα ζρεδόλ ζε δπν ηκήκαηα. Σν ελαπνκέλνλ ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ ραξαθηεξίδεηαη από 

κέηξηεο θιίζεηο θαη απνξξνή ησλ πδάησλ πξνο ηα θαηάληε (αλαηνιηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά) πξνο ηελ 

Δ.Ο. Ησαλλίλσλ - Κόληηζαο. 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ νηθηζκό δελ ππάξρνπλ, θαζώο εζθαικέλα, κέρξη ζήκεξα δελ ζεσξνύληαλ 

απηόλνκνο νηθηζκόο από ηελ ΔΤΔ θαη νη θάηνηθνη απνγξάθνληαλ ζηνλ νηθηζκό Αγ. Ησάλλε, θάηη πνπ 

επηζεκάλζεθε πξνο δηόξζσζε θαη απνθπγή λέσλ ζθαικάησλ ζηελ απνγξαθή έηνπο 2021, κε ηελ ππ‟ 

αξηζκ. 08/2022 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Είηζαο. 

3. ΙΥΤΟΝ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΟΜΗΗ ΟΙΚΙΜΩΝ 

3.1. Θεζμικό Πλαίζιο οριοθέηηζης & δόμηζης οικιζμού Αγ. Ιωάννη 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 24-04-1985 (ΦΔΚ 181/Γ/03-05-1985) εθδόζεθε 

Απόθαζε Ννκάξρε, 34/1987 (ΦΔΚ 586/Γ/24-06-1987): Καηηγοπιοποίηζη, καθοπιζμόρ οπίυν, όπυν και 

πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηος οικιζμού Αγίος Ιυάννη  Ν. Ιυαννίνυν, ν νηθηζκόο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε 

θαηαηάζζεηαη σο πεξηαζηηθόο, αδηάθνξνο, ζηάζηκνο, ζπλεθηηθόο θαη κεζαίνο. Δπηπξόζζεηα, θαζνξίδεηαη 

ειάρηζην όξην αξηηόηεηαο νηθνπέδσλ ηα ηξηαθόζηα ηεηξαγσληθά κέηξα (300κ²) εληόο ηνπ ζπλεθηηθνύ 

ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνύ θαη ηα 1000κ² γηα γήπεδα πέξα από ην ζπλεθηηθό ηκήκα θαη κέζα ζηα όξηα ηνπ 

νηθηζκνύ. Καηά παξέθθιηζε, εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ζα ζεσξνύληαη άξηηα ηα γήπεδα κε όπνην 

εκβαδόλ είραλ ζηηο 03-05-1985, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ Π. Γ/γκαηνο (ΦΔΚ 181Γ/3-5-1985). Δπηπιένλ, 

γηα ηα γήπεδα εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ ζρεδίνπ δηαλνκήο θαη 

έρνπλ πξόζσπν ζηελ εζληθή νδό θαζνξίδεηαη νηθνδνκηθή γξακκή ζε απόζηαζε 15 κέηξσλ από ηνλ 

άμνλα ηεο νδνύ (ΦΔΚ 602/Γ/1990).  Παξάιιεια, θαζνξίδνληαη νη παξαθάησ εηδηθόηεξνη όξνη δόκεζεο: 

1. Κάιπςε ηεο νηθνδνκήο κε ζηέγε από θεξακίδηα ή πιάθεο κε κέγηζηε θιίζε 50% θαη κέγηζηε 

πξνεμνρή 0,80κ.  
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2. Καηαζθεπή εμώζηε ηύπνπ αλνηθηνύ θαιπκκέλνπ κε ηα ίδηα ζηνηρεία ηεο ζηέγεο πιάηνπο 

ειεύζεξνπ θαη κέγηζηνπ κήθνπο ηα 2/3 ηεο όςεο.  

3. Καηαζθεπή ησλ ζηεζαίσλ ησλ εμσζηώλ θαη ηεο εμσηεξηθήο ζθάιαο από ζνβά θνλίακα, μύιν ή 

ζίδεξν.   

Γηα ηνλ νηθηζκό ηνπ Αγίνπ Ησάλλε εθδόζεθε ε αθόινπζε ηξνπνπνηεηηθή Απόθαζε Ννκάξρε: 

 Τπ‟ αξ. 147/1989 (ΦΔΚ 188/Γ/05-04-1989): Τποποποίηζη οπιοθέηηζηρ οικιζμού Αγίος Ιυάννη Ν. 

Ιυαννίνυν.  

 Τπ‟ αξ. 563/1990 (ΦΔΚ 602/Γ/24-10-1990): Τποποποίηζη οπιοθέηηζηρ οικιζμού Αγίος Ιυάννη Ν. 

Ιυαννίνυν.  

3.2. Θεζμικό Πλαίζιο οριοθέηηζης & δόμηζης οικιζμού Αμπελακίων 

Ο νηθηζκόο Ακπειάθησλ, νξηνζεηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 622/22-02-1995 Απόθαζε Ννκάξρε 

Ησαλλίλσλ (ΦΔΚ 137/Γ/14-03-1995) θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο: κε πεξηαζηηθόο, κε 

παξαιηαθόο, κε ηνπξηζηηθόο, δηάζπαξηνο, ελδηαθέξνλ θαη κηθξόο νηθηζκόο. 

Οη ηζρύνληεο όξνη δόκεζεο ηνπ νηθηζκνύ δηακνξθώλνληαη από ηηο θάησζη λνκνζεηηθέο πξάμεηο: 

 Π.Γ. 24-04-1985 (ΦΔΚ 181/Γ/03-05-1985), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 14-02-1987 (ΦΔΚ 

133/Γ/23-02-1987). 

 Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ αξηζκ. 622/22-02-1995 (ΦΔΚ 137/Γ/14-03-1995): 

«Καηεγνξηνπνίεζε, Καζνξηζκόο Οξίσλ, Όξσλ θαη Πεξηνξηζκώλ Γόκεζεο ζηνλ νηθηζκό Ακπειάθηα ηεο 

Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο Ν. Ησαλλίλσλ».  

 Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ αξηζκ. 5680/21-08-2007 (ΦΔΚ 395/ΑΑΠ/03-09-2007): 

«Σξνπνπνίεζε όξσλ δόκεζεο ζηνλ νξηνζεηεκέλν νηθηζκό Ακπειάθηα πξώελ Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο 

ηνπ Γήκνπ Παζζαξώλνο Ννκνύ Ησαλλίλσλ». 

 Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ αξηζκ. 13244/03-12-2009 (ΦΔΚ 601/ΑΑΠ/17-12-2009): 

«Σξνπνπνίεζε όξσλ δόκεζεο ζηνλ νξηνζεηεκέλν νηθηζκό Ακπειάθηα πξώελ Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο 

ηνπ Γήκνπ Παζζαξώλνο Ννκνύ Ησαλλίλσλ». 

 Π.Γ. 04-11-2011 (ΦΔΚ 289/ΑΑΠ/04-11-2011): «Όξνη θαη Πεξηνξηζκνί Γόκεζεο εληόο ησλ νξίσλ 

ησλ νηθηζκώλ κε πιεζπζκό κέρξη 2.000 θαηνίθνπο». 

Οη ηζρύνληεο όξνη δόκεζεο ηνπ νηθηζκνύ είλαη: 

 Διάρηζην Δκβαδόλ: Υίιηα (1.000) m
2
, γηα όια ηα νηθόπεδα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ. 

 Καηά παξέθθιηζε, εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ, ζεσξνύληαη άξηηα ηα νηθόπεδα, κε όπνην εκβαδόλ 

είραλ ζηηο 03-05-1985, εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ. 24-04-1985 (ΦΔΚ 181/Γ/03-05-1985). 

 Διάρηζην Πξόζσπν: ην ειάρηζην κήθνο πξνζώπνπ ηνπ γεπέδνπ, νξίδεηαη ζε 10,0 m γηα εκβαδόλ 

γεπέδνπ έσο 500 m
2
. θαη 15,0 m γηα εκβαδόλ κεγαιύηεξν ησλ 500 m

2
. Ζ παξνύζα δηάηαμε δελ 

εθαξκόδεηαη ζε γήπεδα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Π.Γ. 04-11-2011 (ΦΔΚ 

289/ΑΑΠ/04-11-2011) θαη ζηνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο. 

 Κάζε νηθόπεδν γηα λα είλαη νηθνδνκήζηκν πξέπεη λα έρεη πξόζσπν ζε θνηλόρξεζην ρώξν ή ζε ρώξν 

πνπ έρεη ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε. 

 Πνζνζηό Κάιπςεο: 60%.  

 πληειεζηήο Γόκεζεο: 

 β.1) Γηα γήπεδα κηθξόηεξα ησλ 700 m
2
 επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηεξίνπ νπνηαζδήπνηε ρξήζεο 

(θύξηαο θαη βνεζεηηθήο) κέγηζηεο επηηξεπόκελεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο νξόθσλ 240 m
2
. Δπηπιένλ ηεο 

επηθάλεηαο απηήο επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή παηαξηνύ μεξάο δόκεζεο επηθαλείαο έσο 40 m
2
. 

 β.2) Γηα γήπεδα κεγαιύηεξα ή ίζα ησλ 700 m
2
 επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηεξίνπ νπνηαζδήπνηε 

ρξήζεο (θύξηαο θαη βνεζεηηθήο) κέγηζηεο επηηξεπόκελεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο νξόθσλ 400 m
2
. 
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 γ) Γηα γήπεδα κηθξόηεξα ησλ 200 m
2
 νξίδεηαη .Γ. 1,0 θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε κέγηζηε 

επηηξεπόκελε δόκεζε ζπλνιηθήο επηθαλείαο 200 m2. ε θάιπςε επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 

60% ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην 70% ηεο επηθαλείαο ηνπ γεπέδνπ. 

 Μέγηζην Δπηηξεπόκελν Ύςνο Κηηξίνπ: 7,5 m. (κεηξάηαη ζε θάζε ζεκείν ηεο ηνκήο ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο απηώλ κε ην θπζηθό έδαθνο. ε θάζε πεξίπησζε, ην ύςνο ησλ πξνβνιώλ ησλ θηεξίσλ 

ζε θαηαθόξπθα επίπεδα, δηεξρόκελα από ηελ ηνκή ηνπ πεξηγξάκκαηνο απηώλ κε ην έδαθνο, δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ νξηδόκελν. ε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηεο επηηξεπόκελεο δόκεζεο θαηά 

ηα σο άλσ, επηβάιιεηαη ε δηάζπαζε ηνπ θηεξίνπ ζε αλεμάξηεηα θηήξηα εληόο ηνπ γεπέδνπ). 

 Απόζηαζε από πιάγηα θαη πίζσ όξηα νηθνπέδνπ: 2,50 m ή λα εθάπηεηαη (Σν θηίξην ηνπνζεηείηαη 

ειεύζεξα κέζα ζην νηθόπεδν. Όπνπ ην θηίξην δελ εθάπηεηαη κε ηα πιάγηα θαη πίζσ όξηα ηνπ νηθνπέδνπ, 

αθήλεηαη απόζηαζε απηή ηνπιάρηζηνλ 2.50 m. Μέζα ζηελ απόζηαζε απηή επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή 

εμσζηώλ πιάηνπο κέρξη έλα (1.00) m. Ζ απόζηαζε κεηαμύ αλεμαξηήησλ θηηξίσλ κέζα ζην ίδην 

νηθόπεδν νξίδεηαη ζε 2.50 m ηνπιάρηζηνλ" [αληηθ. ηεο  παξ. 3 από ηελ παξ. 2γ ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Π.Γ. ηεο 

14-23 Φεβξ. 1987 (ΦΔΚ Γ' 133)]. 

 Δηδηθνί όξνη δόκεζεο:  

 Κάιπςε νηθνδνκήο κε ζηέγε από θεξακίδηα ή πιάθεο κε κέγηζηε θιίζε 50% θαη κέγηζηε πξνεμνρή 

0,80 m. 

 Κάιπςε αλνηθηνύ εμώζηε κε ηα ίδηα ζηνηρεία ηεο ζηέγεο, θαη ην κήθνο απηνύ λα κελ εθηείλεηαη ζε 

όιν ην κήθνο ηεο αληίζηνηρεο όςεο ηνπ θηηξίνπ.  

 Πξηλ από νπνηαδήπνηε θαηάηκεζε νηθνπέδσλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα από ην Σκ. Πνιενδνκίαο & Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ Ν.Α. 

Ησαλλίλσλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη: α) ε ζπλέρεηα ησλ ππαξρόλησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 24-04-

1985 (ΦΔΚ 181/Γ/85) θαη ηνπ Π.Γ. 14-02-1987 (ΦΔΚ 133/Γ/87) θαη β) λα εμαζθαιίδεηαη νπσζδήπνηε 

ε ζπλέρεηα ησλ πθηζηάκελσλ ή εγθεθξηκέλσλ δξόκσλ ηνπ νηθηζκνύ. 

 Γηα ηα νηθόπεδα πνπ έρνπλ πξόζσπν επί ηνπ πεξηκεηξηθνύ δξόκνπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρ.. Νέαο Εσήο 

ε Οηθνδνκηθή Γξακκή νξίδεηαη ζε απόζηαζε 10κ. από ην όξηό ηνπ. 

4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν νηθηζκόο ησλ Ακπειαθίσλ, Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο, Γήκνπ Είηζαο, Π.Δ. 

Ησαλλίλσλ είλαη νξηνζεηεκέλνο νηθηζκόο. Δπί ηεο νξηνζέηεζεο εληνπίδνληαη όκσο θάπνηεο ζνβαξέο 

αζηνρίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαη σο εθ ηνύηνπ, ζθνπόο ηεο ελ ιόγσ κειέηεο είλαη 

ηειηθώο νη Γηνξζώζεηο θαικάησλ ησλ νξίσλ ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ θαη ηειηθώο ε ζεζκνζέηεζε 

ηνπ αλαζεσξεκέλνπ νξίνπ νηθηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

4.1. ύνηομο Ιζηορικό 

Με ην ππ‟ αξηζκ. 5011/07-04-2021 έγγξαθν, θεξόκελνη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηνλ νηθηζκό Ακπειαθίσλ, 

αηηνύληαη ηελ «Γηόξζσζε – Γηεπθξίληζε νξίσλ νηθηζκνύ Ακπειάθηα …», θαζώο ζύκθσλα κε 

ζπλεκκέλε αιιεινγξαθία ην πξνηεηλόκελν όξην νηθηζκνύ από ηελ ηόηε αξκόδηα Τπεξεζία – Σκήκα 

Πνιενδνκίαο & Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ Ννκαξρίαο Ησαλλίλσλ, πξνο ην ΥΟΠ Ησαλλίλσλ, δηαθέξεη 

από ην ζεζκνζεηεκέλν όξην ηνπ νηθηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 622/22.02.1995  απόθαζε 

Ννκάξρε Ησαλλίλσλ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην δηαζέζηκν αξρείν ηεο Τπεξεζίαο, ηα όξηα θαη όξνη δόκεζεο νηθηζκνύ 

Ακπειαθίσλ, Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο, Γήκνπ Είηζαο, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπο, θαζνξίδνληαη από ηα αθόινπζα: 

Α. ΦΔΚ Γ 137/14.03.1995, πεξί «Καηηγοπιοποίηζη, καθοπιζμόρ οπίυν, όπυν & πεπιοπιζμών δόμηζηρ, 

ζηον οικιζμό Αμπελάκια, Κοινόηηηα Βοςνοπλαγιάρ, Ν. Ιυαννίυν» 

Β. ΦΔΚ 601 Γ/17.12.2009, πεξί «Τποποποίηζη όπυν δόμηζηρ ζηον οπιοθεηημένο οικιζμό Αμπελάκια, 

ππώην Κ. Βοςνοπλαγιάρ ηος Γ. Παζζαπώνορ Ν. Ιυαννίνυν – αλλαγή οπίος απηιόηηηαρ από 2.000η.μ. ζε 

1.000η.μ.» 

Με ην ππ‟ αξηζκ. 9610/05-07-2021 έγγξαθν, ε Τπεξεζία αηηείηαη πξνο ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιενδνκίαο Γήκνπ Ησαλληηώλ, ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ νξηνζέηεζεο νηθηζκνύ Ακπειαθίσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ θαη λα εμεηαζηνύλ ηα παξαπάλσ. 
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Με ην ππ‟ αξηζκ. 107049/14-10-2021 έγγξαθν ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο Γήκνπ 

Ησαλληηώλ, καο δηαβίβαζε ην θάθειν νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνύ Ακπειαθίσλ, ελώ ζην ιεθηηθό ηνπ 

εγγξαθνύ ζεκεηώλεηαη όηη: 

« .. 2) ζηην ςπ’ απιθμ. 2/25-01-1995 γνυμοδόηηζη ΣΧΟΠ Ιυαννίνυν πος λήθθηκε ζηην απθμ. 622/22-2-

1995 απόθαζη Νομάπση Ιυαννίνυν, επιζςνάπηεηαι απόζπαζμα ηηρ Γιανομήρ Αγποκηήμαηορ όπος 

ζημειώνονηαι ηα όπια ηος οικιζμού, ηα οποία όμυρ διαθέποςν από ηο ζσεδιάγπαμμα και ηην 

αεποθυηογπαθία ηηρ οπιοθέηηζηρ και ειδικόηεπα ο κλάδορ (ΒΓ) ηος ζσεδιαγπάμμαηορ ηηρ οπιοθέηηζηρ. 

3) ζηην οπιοθέηηζη ηος οικιζμού Αμπελακίυν έσει πεπιληθθεί και ημήμα πος είσε πποηγοςμένυρ 

πεπιληθθεί ζηην οπιοθέηηζη ηος οικιζμού Αγίος Ιυάννη (απιθμ. 147/3-3-1989 απόθαζη 

ΝομάπσηΙυαννίνυν, ΦΔΚ 188/δ/1989). ..» 

4.2. σμπεράζμαηα 

Από ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα απνζαθήληζεο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ 

Ακπειαθίσλ, ηόζν γηα ηε δηόξζσζε ηνπ νξίνπ ζην ηκήκα (ΒΓ), όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, όζν θαη 

γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ νξίσλ κεηαμύ ησλ νηθηζκώλ Αγ. Ησάλλε θαη Ακπειαθίσλ. 

πγθεθξηκέλα ε πξνηεηλόκελε νξηνγξακκή ηνπ νηθηζκνύ από ηελ ηόηε αξκόδηα Τπεξεζία – Σκήκα 

Πνιενδνκίαο & Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ Ννκαξρίαο Ησαλλίλσλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν 

ζεσξεκέλν δηάγξακκα, ππνγεγξακκέλν από ηελ θ. Κνπκπνύξε ηακαηία, απνηππώλεηαη ζην Γηάγξακκα 

Γηαλνκήο Αγξνηεκαρίσλ Μηθξ. Μπηζδνύλη, έηνπο 1930 θαη θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηα όξηα ησλ 

αγξνηεκαρίσλ, θπξίσο επί ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνύ όπνπ δηαπηζηώλεηαη ην ζθάικα. Σν σο άλσ 

δηάγξακκα ζπλόδεπε ηελ ππ‟ αξηζκ. 2/25-01-1995 γλσκνδόηεζε ηνπ ΥΟΠ, ε νπνία αλ θαη ιήθζεθε 

ππ‟ όςε ζηελ 622/22-2-1995 απόθαζε Ννκάξρε νξηνζέηεζεο νηθηζκνύ, απνδόζεθε εζθαικέλα ηόζν 

ζηελ αεξνθσηνγξαθία νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνύ, όζν θαη ζην δηάγξακκα πνπ ζπλόδεπε ηελ απόθαζε 

Ννκάξρε. 

Δπηπξόζζεηα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 622/22-02-1995 Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ (ΦΔΚ 137/Γ/14-03-

1995), ν νξηνζεηεκέλνο νηθηζκόο Ακπειαθίσλ ζπκπεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ 

Αγ. Ησάλλε, ζθάικα ην νπνίν έρεη εληνπηζηεί θαη πξέπεη λα δηνξζσζεί γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

εζθαικέλσλ εξκελεηώλ θαη θαθώο εθδνζείζαο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ. 

5. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΠΟΒΑΘΡΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Σν ηνπνγξαθηθό ππόβαζξν ηεο παξνύζεο πξνέξρεηαη από ηελ κειέηε «Κηεκαηνγξάθεζε νηθηζκνύ 

Ακπειάθηα Σ.Γ. Βνπλνπιαγηάο, Γήκνπ Παζζαξώλαο» (ρξόλνο κειέηεο Αύγνπζηνο 2010) ηνπ 

Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ Γεσξγηάδε Άγγεινπ, ελώ επί ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ππνβάζξνπ δελ πινπνηήζεθαλ 

κεηαβνιέο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην πξναλαθεξόκελν ηνπνγξαθηθό ππόβαζξν πεξηιακβάλεηαη πιήξεο πςνκεηξηθή 

ηαρπκεηξηθή απνηύπσζε, κε ηαπηόρξνλε εμαγσγή ςεθηαθνύ κνληέινπ εδάθνπο (DTM – Digital Terrain 

Model) θαη εμαγσγή θύξησλ (ηζνδηάζηαζε 5,0 m) θαη δεπηεξεπνπζώλ (ηζνδηάζηαζε 1,0 m) ηζνϋςώλ 

θακππιώλ βάζεη ηνπ ζπλόινπ ησλ απόιπησλ (από ζηάζκε ζάιαζζαο) πςνκέηξσλ ησλ ηαρπκεηξηθώλ 

ζεκείσλ ιεπηνκεξεηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ θαιύπηεηαη πιήξσο ε ηπρόλ αλαγθαηόηεηα ζύληαμεο πςνκεηξηθνύ 

δηαγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην αξζξ. 1, § Β.1, ηεο Απόθ. Αλαπι. Τπ. Τ.Π.Δ.Κ.Α. αξηζκ. 39608/14-

09-2011 (ΦΔΚ 2200/Β/30-09-2011). 

Ωο ραξηνγξαθηθά ππόβαζξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο νξζνεηθόλεο αζηηθώλ πεξηνρώλ (“VLSO / 

Very Large Scale Orthophotos”) ηεο «Κηεκαηνιόγην Α.Δ.», ελώ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο 

παξνύζεο κειέηεο, ζπκπιεξσκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε σο ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν ην δηάγξακκα 

νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνύ Ακπειαθίσλ, όπσο απηό ζπλνδεύεη ηελ Απόθαζε Ννκάξρε Ησαλλίλσλ 

αξηζκ. 622/22-02-1995 (ΦΔΚ 137/Γ/14-03-1995): «Καηεγνξηνπνίεζε, Καζνξηζκόο Οξίσλ, Όξσλ θαη 

Πεξηνξηζκώλ Γόκεζεο ζηνλ νηθηζκό Ακπειάθηα ηεο Κνηλόηεηαο Βνπλνπιαγηάο Ν. Ησαλλίλσλ», θαη ην 

δηάγξακκα νξηνζέηεζεο ηνπ νηθηζκνύ Αγ. Ησάλλε, όπσο απηό ζπλνδεύεη ηελ Απόθαζε Ννκάξρε 

Ησαλλίλσλ αξηζκ. 34/1987 (ΦΔΚ 586/Γ/24-06-1987): «Καηεγνξηνπνίεζε, θαζνξηζκόο νξίσλ, όξσλ θαη 

πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηνπ νηθηζκνύ Αγίνπ Ησάλλε  Ν. Ησαλλίλσλ». 

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ραξηνγξαθηθά ππόβαζξα νη αληίζηνηρεο Πηλαθίδεο (θιίκαθαο 1:5.000) 

ησλ Γηαγξακκάησλ ησλ θάησζη Γηαλνκώλ αγξνθηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο: 

- Γηαλνκή αγξνθηήκαηνο Μηθξό Μπηζδνύλη, έηνπο 1930, 

- πκπιεξσκαηηθή Γηαλνκή αγξνθηήκαηνο Μηθξό Μπηζδνύλη, έηνπο 1954, 

- Γηάγξακκα (θιίκαθαο 1:1.000) Γηαλνκήο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ησαλλίλσλ ησλ αληαιιάμηκσλ 

αγξακπειώλσλ Μειάλδξσλ, έηνπο 1933 (Γηαλνκή "Μειηγγάλνπ"). 
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Σα ζπλεκκέλα παξαδνηέα ρέδηα / Υάξηεο ηεο παξνύζεο θαη νη ηειηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ 

ησλ πνιπγώλσλ ησλ λέσλ πξνηεηλόκελσλ νξίσλ (πνπ παξαηίζεληαη ζπλεκκέλα ζην αληίζηνηρν 

Παξάξηεκα ηεο παξνύζεο Σερληθήο Έθζεζεο), είλαη ζην θξαηηθό «Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 

Αλαθνξάο 1987» ή ΔΓΑ '87. 

6. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΜΩΝ ΑΜΠΔΛΑΚΙΩΝ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ ΚΟΡΤΦΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Σα γεληθά θξηηήξηα θαζνξηζκνύ ησλ νξίσλ νηθηζκνύ πξνϋθηζηάκελνπ ηνπ έηνπο 1923 δίλνληαη βάζεη 

ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1, § 2,3,4 ηνπ Π.Γ. ηεο 02-03-1981 (ΦΔΚ 138/Γ1981) 

«Πεπί ηυν ληπηέυν ςπ’ ότιν ζηοισείυν και ηος ηπόπος καθοπιζμού ηυν οπίυν ηυν ππο ηηρ 16.8.1923 

ςθιζηάμενυν οικιζμών ηυν ζηεποςμένυν εγκεκπιμένος πςμοηομικού ζσεδίος υρ και καθοπιζμού ηυν 

όπυν και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηυν οικοπέδυν αςηών», ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. ηεο 

24.4/03-05-1985 (ΦΔΚ 181/Γ/1985) «Τπόπορ καθοπιζμού οπίυν οικιζμών ηηρ σώπαρ μέσπι 2.000 

καηοίκοςρ, καηηγοπίερ αςηών και καθοπιζμόρ όπυν και πεπιοπιζμών δόμηζήρ ηοςρ.», σο θέληξν ηνπ 

νηθηζκνύ νξίδεηαη ην πξσηεύνλ θέληξν ηνπ, ην νπνίν ζπγθεληξώλεη ηηο θύξηεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, 

όπσο πιαηεία, εθθιεζία, ζρνιείν, θνηλνηηθό θαηάζηεκα, εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Με ηελ παξνύζα κειέηε δελ κεηαβάιινληαη ηα όξηα ησλ νηθηζκώλ ζην ζύλνιό ηνπο θαη ζπλεπώο 

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα σο άλσ, όπσο πεξηιακβάλνληαη θαη ζηηο ππ‟ αξηζκ. 34/1987 (ΦΔΚ 

586/Γ/24-06-1987) & 622/1995 (137/Γ/14.03.1995) απνθάζεηο Ννκάξρε.  

Ζ πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ησλ νηθηζκώλ Αγ. Ησάλλε θαη Ακπειαθίσλ 

γηα ηε δηόξζσζε ζθαικάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα απεηθόληζεο ζε αεξνθσηνγξαθία ηεο 

νξηνγξακκήο ηνπ νηθηζκνύ Ακπειαθίσλ. πγθεθξηκέλα νη δηνξζώζεηο αθνξνύλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νξηνγξακκήο ζην ΒΓ άθξν ηνπ νηθηζκνύ Ακπειαθίσλ από ην ζεκείν 68 έσο θαη ην ζεκείν 79, 

αθνινπζώληαο πηζηά ηελ νξηνγξακκή όπσο απεηθνληδόηαλ ζην δηάγξακκα πνπ ζπλόδεπε ηελ ππ‟ αξηζκ. 

2/25-01-1995 γλσκνδόηεζε ΥΟΠ Ησαλλίλσλ. 

Με αθνξκή ηελ σο άλσ δηόξζσζε, θξίλεηαη επηηαθηηθή θαη ε δηόξζσζε ηνπ νξίνπ νηθηζκνύ Αγ. Ησάλλε, 

θαζώο κε ηελ θύξσζε ηνπ νξίνπ νηθηζκνύ Ακπειαθίσλ, ην 1995, πξνέθπςε ιαλζαζκέλα 

αιινεπηθάιπςε ησλ νξίσλ ησλ δύν νηθηζκώλ.  

Με ηελ παξνύζα ηξνπνπνηείηαη ην όξην ηνπ Αγ. Ησάλλε ζηα ζεκεία από 42 έσο 73, κε ην λέν 

πξνηεηλόκελν όξην λα δηακνξθώλεηαη από ηα ζεκεία 42 έσο 55 θαη λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ην όξην ηνπ 

νηθηζκνύ Ακπειαθίσλ ζηα ζεκεία 43 έσο θαη 54 (όξην Αγ. Ησάλλε), κε ηα αληίζηνηρα 73 έσο θαη 1 (όξην 

Ακπειαθίσλ).    

Σν πξνηεηλόκελν όξην νηθηζκώλ Ακπειαθίσλ θαη Αγ. Ησάλλε, απεηθνλίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ράξηε Υ.Π-3 «Πξνηεηλόκελν Νέν Όξην νηθηζκώλ Ακπειαθίσλ & Αγ. Ησάλλε 

(Τπόβαζξν: Απόζπαζκα Αεξνθσηνγξαθίαο ηεο "Κηεκαηνιόγην Α.Δ.")», θιίκαθαο 1:2.000.  

Σν ηειηθό όξην ησλ νηθηζκώλ ηνπνζεηείηαη κε ηα θάησζη ζεκεία, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, 

ελώ δίλνληαη θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο 1987 (ΔΓΑ 

„87): 
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” 

  Αθνινύζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Δεκάξρνπ ν νπνίνο πξόηεηλε λα γίλεη δεθηή ε εηζήγεζε ηεο 
αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία έρεη ιεθζεί θαη ε ππ’ αξηζ. 13/5-4-2022 
εηζεγεηηθή πξνο ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην Απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θαη 
ηνπνζεηήζεηο ησλ Δεκνηηθώλ Σπκβνύισλ πνπ δήηεζαλ θαη πήξαλ ην ιόγν, νη νπνίνη 
δηαηύπσζαλ ηηο απόςεηο ηνπο, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ζύλνιό ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
κεηαθεξζνύλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
Από ηηο ηνπνζεηήζεηο απηέο πξνθύπηεη όηη νη Δεκνηηθνί Σύκβνπινη θαηά πιεηνςεθία εγθξίλνπλ 
ηελ εηζήγεζε, κεηνςεθνύλησλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνύινπ θ. Σηαιίθα Γεσξγίνπ, ν νπνίνο 
πξόηεηλε λα εληαρζεί ζην ζρέδην όιε ε πεξηνρή ησλ Ακπειαθίσλ θαη ηνπ θ. Ζηάθθα Γεσξγίνπ ν 
νπνίνο ηόληζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4915/2022 θαη ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Σ.Τ.Ε. 
ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη δελ είλαη ζύλλνκε θαη δελ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ αθνξά επέθηαζε 
ζρεδίνπ θαη όρη δηόξζσζε θαη κε δεδνκέλε ηελ δήισζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνύινπ θ. Σθήθα 
Νηθνιάνπ όηη δειώλεη παξώλ ζηελ ςεθνθνξία. 

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ έιαβε 
ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 
  Σελ απνδνρή ηεο θαηαηεζείζαο από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο & 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Είηζαο πξόηαζεο, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε 
ηεο κειέηεο, πεξί δηόξζσζεο ζθάικαηνο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ Ακπειαθίσλ Βνπλνπιαγηάο 
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θαη Αγίνπ Ησάλλε Γήκνπ Είηζαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 13/2022 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηνπο ζπλεκκέλνπο ζηελ παξνύζα απόθαζε ράξηεο θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο 
πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο απηώλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε 
όινη νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ ππνβνιή ηπρόλ ελζηάζεσλ. 
  Μεηνςεθνύλησλ ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θ.θ. ηαιίθα Γεσξγίνπ θαη Εηάθθα Γεσξγίνπ. 
   H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 51/2022. 

         ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΦΖΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

                                                             
  Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ.  
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 
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