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ΙΙΙ. Toμiα5 Γ.
α) Αρτιoητα;-Ελi1ιoτο πPδσωτto 25 μ. Ελιixιατo εμβαδδν 1.000

τ.μ.

β) Miγιoτo πoooατδ xι!λυ{η q, 30vo.
γ) Συvτ. Δδμηoη6 0,3.
δ) Miγιoτo cπιτρεπδμcνo δι{,oq ?;5 μ.
3. Eτιβ.iλετgι ηtπα&λυsη των oιxoδoμδv με ).εpαμoσxετη oτΞγη

πoυ η xλiη η6 δεv:θα υπεpβLiνει τo 40vo λαιθλ εx,i οφo6 βfι 2,ti0
P. 1ιi1ω απ6 τo μδγιoτo eτατρeπδμενo.

. Hανωτipω αδιiξoδoq βρioxεται ει"τδ6 τoυ o,T. Ι 9 τoυ ε1
ευι1οτoψ2toι1 "χ:!ι": 

τηf π6λεω5 K.oμoτηνη5 xαι εμφανiζεiι
αριuμ. Ξδ πινα,(.ιοα (φυ^λoJ τoυ o1εδioυ xαθδ6 xαι iτo απi' 9
τoτoTραφιχo oιατραμμα τoυ πoλιτιxoδ Mτy /xoil Αθαv. Koυρ
νoδεδει ηv παρoδσα, απδφαoη.

}Ι *Φη αη uξ δημooaυOeΙ crr1v Εφμρδα τ46 Kυβεp'

Koμoqlη, 21 Nοεμβριqυ t9B9
n"'. o Νoμ&ρ1η6 .: . ..,..-.. ΔEλ{. KΙoTΡKTΣHΣ4. Eπιβιiλλεται-για δλα.τα xτiρια μoρφ-oλoγιxδg iλe11og xαι διιi-

oπαoη oμωv lιατd ην xρiη η5.E.Π.Δ.E.
5; Πα xτΙpια δγ,xbυ πavω απδ 2"000 x,μ. π&νω απδ την oριqτιΙi

oτιiθμη τoυ εδιiφoυ6 (φυoαoδ η διαμoρφωμiuoυ), επιβιii,λεται.η δι.iJ
9π.ιη τoυ δμoυ αυτoi oε μxρδτερoυ5 6γxoυ6 i1 oε ανεξιiρτητα xiiρια,
θστιο xι αγ φ0xειται Ιια λgιτoυpγαιi ενιαio oιxoδδμημα.' Εφoooγ δεν εΙ.
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ναι δυvατi1 η εφtPμoTη ioυ.τβdιγo,ι.voυ εδαφΙoιi γλνα1 δ.υvαrη η gφαPμoτη τo0 τρoηγoυβvoυ εδαφΙoυ για λ67bψ λcιτoυρ.

E.ji,,:ff:, 
Jζτιρioυ: απoφαiνετΦ για η μελθτη τoυ xτιρioυ η oιxεΙα

ιiΙ
:Lr

8. Επιτρiπtται η πρoοθξxη xαθ' υ<{,o6 οε oιxoδoμε6 πoυ βρlαxoνταιεwoq τcΡoxη1εLoυ (πΡασιαζ)! με την προiiπδθεcη δτι δεν θα 1iνεται zαμιιi
evιοχυση τoυ φ.Poντα oργανιoμoδ.

ξo1luμoτομιxδ αxiδιο πoυ ουνoδεr)ει ηγ απδφαοn.αυcfi θα αvαρrηθεi
τια Ζυ ημiPEζ oτο γραφcΙo 34.3 τoυ T.Π. xαι ΓΙ.Ε. Ν. Καβd.α6 απδη
δημοoΙευoη τoυ σην Εφημερiδα ηc Kυβeρvηoεω6.

ft απ0φαη αυη να δπrοoιευθεl αι1v Εφβριδα ηc }iυβερηoεω6.

o.Nouιioγπc
xPΙ{ΣTοΣ a.oifiiiiruHε

Αριθ, TΠΠE 453B/2Ι'Ι1.1989 r13)
Αnαγνδριoη τηε αδιεξδδoυ B.η6 oδoι) Αθαν. Δι&xoυ δτι υπιioγει πoιν

αrδ το iτo6 l923.oτo o'T. 19 ic πδλεω5 Κoμoηηe N. Pobli,ηεl

o NCIMΛΡxHΣ PoΔοπ}lΣ
Σδμφωvα με:

i. T* διατιiξει6:

-.-Ψ'Τ,. 
πφ: 4. τoυ dιρθρoυ 20 τoυ ατ6 Ι7.7'lg23 Ν. Δ/ιoq,περi

:}:1:α,ν π0λεων, xωμδν xαι ουνoιxιoμδν τoυ Kριiτoυ6 xαι ανεγiρoεω6
αυτωι,);

Ανα1νωρiζoυμε δη:
o1ηματιoθεi ιε ιδιωτιr
Ν. Δ/τoε, μετΙ,τiif iδi

;"t"ffirii*;{;*f:;**μ-μ":*,*.,x,*:xTi,l'1. i:f;,,i:[1:;IΙΤ1.ffff''''''''''''''''i$'J;ιfi1ffΙ;T';*.,ffii*:rru}}::,1,HΙδ.#Ii:;l,:.:m.,+:1T1i,;,,,f.T: .,,Ξ.j;,ΙN.ξf4iii:i,:*Ρ- ηcnδol Αd;.π;;",-ΙBii"]iii]J'iοl,i|,δ.*.* *,'qgι9ι9v99 3. Toν Α.N. 3Ι411968,.πεoi,1@xnc a6 τo, Tτo,p,γδ Bορ.
K"d{;;;ftδ;,".ι+iνηζ τoυ iτoυ6 1923. 
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j,f.i;Υ.l;'if,,il.ρ*.u*τoυΔ{μq9δτιηαδιiξbδo6T,η...r:iiι.rννr.ιιtιJL.'a{,υ:ξτoυζ."1;"i"φφ*ffi ψμ"oυ,π,o,λΦoιj'-'',.iffifrff*ff#'$5. To απδ 9.]0.]9B9l
xol) Αθαι,, Ι(aυρit. ..i,

β","i#,i,ffn:,,i\,$f'?*1.9#ffi*-ι#;n,μ,δ,.Φη,η."":oψ''..' j,fi
υ; Πρjpτliηs
GUTOUi.:

iω Noμεp7.η πniFε{i1;ilffiμ;.,aΦ.

ρ1πoπoiηon ρυμoτ9μιxoi o19δioυ Δημoυ Boiλαq με μετατδπι.oρμιχων xαι ρυμoτoμιxδv γραμμδv oτα o.T. 289 xαι 2,

l. ' ' i . 
,..o..Νο.Ιν[.ΑPΧ}ΙΣπEΙPΑΙΛ 

'., 
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,Eχg*og υπδ{η:
, 1. To N. Δ/γμα τη5 17.7 /L6.8,lg23,

2. Tην παρ,2 τoυ &ρθ. 4,τoν Ν. 622/77. 
1. 1" -Ι]. 

Δ/τμo 1B319.5.B6 φΕk 70/.^/5.6.86).
4. To N. Δ/ψα 1la7/72 "τceρi Διoιxi1oεω6 Mεi.' Ιρ.

; ηζ). ,
5. Την εμ. ψc 

.αρ', 
λ7 /L3.i7 /ι7./L1,ι2'7 2.

6. To Ι1. Δ'/1ψα 9!a/77 "πεpi oργανιομo,i Τ.Δ,Ε.,,
7. To Ν" ]032/8Ο πεpi XOΠ.
8. Toγ Ν.,i558/85 *πeρi Κυβερνηοεωq xαι iiυβepvττιxδι

νωνr iρθ. 24 παρ' 1.
9. Toυ6 Ν' τ232/82 ν'αι L235/82.

^^10, 
Tην Τπoυργιxη απδφαoη 7524'/J 15t/,BS (ΦΕΙ( ,

i l?\

. '11.Τ,:'ξ, 
αρ' Ι6a/B9 Απδ9αη τοu Δημoτιxοδ Συμβoυ.

Δημ0υ D0υΛαζ

- i2. Tη .pωμoδδτηoη τoυ.Ν.Σ, ΠΕΧΩΔΕ απδ ττ1 ουvεδρi
B.1i.89 λρo,i. s3, λ,..oφαoiζo,μe:

Epρiνετq rl τρoπoτoiηοη τoυ girx, ρUμ. qχεδioυ τoυ Δημρμ
oγ 0.T. 289 x.αι 290 με-μjτατδnioη ',, 

oιxoδoμιz.i, xJι ρ,xδv γραμμδv δπω5 φαiνovται ημειιυμiνεq με *δxx.,,q *αi n
ΤPαμμεξ 

αντ[ατoιμ.oτo oε xλιμ. !/s;ο0 o7εδ/μα πoυ oυμr,δ.
ΛπoφαTηj t ια ενημiροlοη των ,ενδιαφερoμiv<υv τo οxεδ/μα ,
αναPηUeι επι 0εχαπενUημ9ρoν gτα γραφεiα τηc Δ/νoηcΙ1oλ/μ;
ραιιi oδδ6 Νοταριi 93-95.

Ι{ *Φoη αΦ γα &μooιinθei αcr1ν ΕφημερΙδα τ ιn

Παραiιiq; 20 Noεμβρioυ 1989
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EΦHMΕP|Σ Τl-tΣ κY0EPtνHΣΕΩΣ {TEYΧοΣ TΕτΑPTο}

η.! 
!!Poτo'\a:ηθηxαν ιαi ουμπληpδθηxαν xαι gιδιx6τερα τα &ρθρα
29 xαι'?0.. .Τιξ δ,*τ.iξειζ,'τoυ N. 1577/85 (ΦEΙ( 2tolΑ).

.l. Tι-e^διατ&ξeι6 τoυ N. 947/1979 (ΦΕr L59/ 
^.) 

xαι ειδιxδτeρα τo
,'lρio 62 iταρ, 1).
4..Tιg.διgτιiξ{ιg {δuΛ.N. 3Ι'4/7968 (ΦΕΚ 47/λ,)' δπω6 τροπo.

:οηθηxαv xαι o,υβilηρδθηxαν με τo αριθ. ι078/77 N. Δ/γμα (ΦEΙ(
,.29/}).t*l.ι*ι ην rι9ηdγρφo.3 τoυ.&ρθpoυ 34 τoυ N. Ι577185
DEΚ 2Ι0ln').

5. Tι6 διατιiξειq τoυ αριθ..}83 /85tΙ."Δ/τoq (ΦEΙ( 70/Λ.) xαι ειδι-
6τεμ τα .iρ0pα.
6. Tην ερ1θ. 99 /25,9.B9 γωμoδ6ηaηibυ Δημoτιxoδ Συμβoυλiου.
7. Tην αpιθ. 3τ1,/1?oυ/at.tο.gg pομoδδτηaη τoυ Συμβoυλioυ

.οφoταξiαξ, oxιoμoι) xαι Περιβιi*λovτητoυ Νoμoδ Εδβoιαζ1 απoιpα.

.ζουμ:

1. Eγ}ρiνcται η τρoτoπoiη.oη τoυ ρυμoτoμιxoδ o.1eδioυ Ιoτιαiα6 με
)ν απoχαραχηριoμ6 τoυ Κ.Χ.,Bδρεια τoυ 1δρoυ των εηατιxδν xα-
tιxιδγ xαι τoυ xαθoριoμoi 1ρiigllζ τια τηv αι,iγερoη xαταοημ&των
1ι αι0oυσα σuτxεvτPωσεωζ.
.0π<υq 

φαiνεται ατην πινd,xiδα υπδ xλiμαxα 1:1.000 πoυ θ1eι θεω.
;Γ 

. -i, τoν ΠρoΙoτd,μενο του T.Π. xαι Π.Ε. Νoμoι) Ευβοiα6 χcιι ζι?Eo. .
/' ;;οσπξ0τo μeρο6 τηξ παpoυηξ.

. .Αρθρο 2.
}. .Ορoι y'αι πgPιcρισμoi δδμηαηe:
Στην περιoxi;ην παροioαq τpoποπoiηηd ιo1δoυν oι παpαxιiτω δροι
μηη6:
Π.Κ, : 507o.
Σ.Δ. -  0,20.
rιΙl{Λx ..- 5:5 μ. l* ατi1η. : / 

. 
... -

:  ::: ' : . . :  :Λρθρo 3. ,

1. Ι{.ιo1ιlq η6 απδφαηi αυτηg αρxiζει απδ η δημοοiευoη η6 οηv
)ημΞPιoα ηζ lrυPεPvηgεωξ. i
2, LΙ πιγαxiδα.πoυ αυνoδeiει την απδφαη (oe :d.Ιμαxα 1;1.000} θα
:ioxεται αμφτημθγη οτα γραφεiα τoυ T.Π. xαι Π.E. τoυ Noμoδ Ei.
ια; . Toμiαq EΠΑ - για τo 1poνιιδ δι,&o.ημα 15 τμεριilν απδ η δη.
oiευοη ττ|( παρo.υη6 οην, ΙiφnβpΙδg ηq Kυβερηoεωe.
Fl απΦαQ αuτξ vα δ1μooιευθεΙ αην Eφημpiδ" τr1€ Kυβερνηαεοl6.

ο Noβpxηc
ΑΘΑΝΑΣloΣ λfiΙoΤΡΑΣ

: i ' :

ιθ 10.430 (11)
οποπ9iηη t6\, ρυμoτoμιx-δv gIφiΨ, Λμoιιινδν xαι Γlαλαιoxωρioυ

N. Kαβιiλα6.

, :... Ο NoMΑPxrΙΣ KΛBΑ.ΛΑΣ

1ο6' 1ο?,1οB,11Ι,123,124, Ι29, l3 i ,133, ] .35 xαι  139.
3..oι τρττoπoιηαε4 φαΙνoνται οτα oυvημμiνα διαγρdμματα xλiμα.

xα4 J:1.UUO Uεωpημiνα απδ ηv ΠρoΙoταμδη T.Π. iαι iτ.E. n,ou θo
αναρηθ-oδν για εixooι (2Ο)μεpη οτo γραφεΙo 343 τoυ ,Γ.Π..xαι 

Π.Ε.,
απδ η δημoolευη oην ΕφημpΙδα η6 Kι,βερνipeωq.

}Ι απξααη.αυτi1 vα δημoιευθeΙ οην Eφμeρiδα τη6 Kυβερηoειl6.

KΦdo' }3 Noεμβρioυ 1989

XΡHΣT3Σl6m1ΙΛΔHΣ

i. Tι6;Qια1iξg,ζ i9υ Ν.Δ/τη η q 77.7.1923 απeρΙ a;εδiων πδλεων
x.λπ., δπω6 μeταγevΞατeρα τρoπoπoιηθηxαν xαι oυμπληρδOηxαν.

2, Tιa !'ιoιτ&ξεq τoυ Ν. 94111979 *περi oιxιoτιxδν περιο1δν*
(ΦEK 169/Α.);"

3. Ta δ'ιαi&ξ9ι6 του Ν. 32οο/}955 απερi διοιxητιrιfiζ CξΓιοχiντpω-
οη6* (ΦΕΚ 97/λ'\,

4. Tι6 διατ&ξε16 τοu Α.Ν" 3l4/6s "περΙ παροxη{ ει4 τον Τπου;l,δ
Bοpeioυ Ελ).ιiδo6 xαι Νoμ&p1α6 αρμoδιδτηταq eπi θεμιiτωv εγxρioεωv
eπεxτ&oεω6 i1 τροπoπoιi1αεωg αaεδiωv πδλEωy xαι xωμδνl (ΦΕ}i
+i/λ)' δπωq αvτιxαταοτ&Oηxε με τo Ι'i.Δ. 1Ο1Bli97i (ΦΕΚ 220/
Α,) xαι αυμπληρeilθηxε μe ην παp. 2 του &ρθρoυ 33 toυ Ν. ι337 /B3
απεpi επεxτ&oεωζ τωi πgλeoδoμιxδv α1eδΙιυν, oιxιoτιxfi αvdπτυξη xαι
axετιxig pυθμiαει6, (ΦEK 33/Λ).

5. .l)Eδιατ&ξειq τou ΓΙ.Δ/τoq 1B3/9.5.86 αμεταβiβαη αρμoδι6η.
ταξ στoυζ Νoμιiρxe6 Φριη; τpoπoπoιηοeων ρυμoτoμιxδv ο1εδiων
xαι eπιβ9λη6 πρoxηπΙωv, (ΦEt( 70/Α].

6. To ατδ 30.8.Ι985 Π'. Δ/γμα ιΠo},εoδoμιxi1 xαι επixτααη oιxι.
oμδν τη{ xδραξ μiχρι 2.000 xατoixoυζ xαι τρoπoπoiτ1oη του απδ
24.4,3'985 ΓΙ', L/τoq (ΦEK 414lΔ).

?. To απδ 24,4'ι985 tI' Δ''/11lι (ΦEΚ i8i/Δ.), δπω6 τροτoπoη-
θηxε με τααπ6 14.2.Ι987 ιeiΣl,+,19B9 Π. Δ/τα (ΦΕK 133/Δ,xαι
293/^',).

B,Tζμu αριθ. 39/}988 xαι 33/Ι9B9 απoφιioει6 τoυ Κοινoτικoδ
Συμβoυλioυ Λιμεναρiων;

9, T6 με eριθ,5/9/13.2.ΙB99.xαι 3/28B/3a.La.19B9 του Συμ-
βoυλioυ X.ο.Π. Ν. Καβddια5.

Ι 0. Tην ατδφoi1 μαc 85 9B 5/B.9. 1 986 τια,(Φτ,ffoριοπoΙηη, xα-
θoριoμ6 opkυν xαι αρτιδητα τoυ oιxιoμor) Λιμvιipια Καλiβε6' απoφα.
oΙζoυμe:

1' Eγxβνεται τo pυμoτoμxδ o1E'διo τoυ oαιoμοι] Λιμναρiων (xαι
Καλuβιδv), δπω6 φαiνετα1 σεα τoποτραφιx& διαγρ&μματα τoυ οιχι.

" μoi-o: 4'μty^1 :,l. 0ο ο, θεωρημtνo απσ ηυ ΠρoΙoταμψη τoυ T, Π.
xαι Π.E. Ν Καβιiλα6 πoυ oυνoδεioυv ην απδφεεη αυη,' ..

2. oι δροι δδμηoη6 τiΦ oιχοπΞδων xαθoρiζαvται ω6 εξτ16l
r r.i1. .Ι,oμεαξ n..
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700 τ.μ.
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Συι.τ. Δδμηηq 0.8,
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