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Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)
Αξ. 4825, 17.10.2014

Κ.Γ.Π. 462/2014

Αξηζκόο 462
Ο ΠΔΡΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΙ 90 ΣΟΤ 1972, 56 ΣΟΤ 1982, 7 ΣΟΤ 1990, 28 ΣΟΤ 1991, 91(Ι) ΣΟΤ 1992, 55(Ι) ΣΟΤ 1993, 72(Ι) ΣΟΤ 1998,
59(Ι) ΚΑΙ 142(Ι) ΣΟΤ 1999, 241(Ι) ΣΟΤ 2002, 29(Ι) ΣΟΤ 2005, 135(Ι) ΣΟΤ 2006, 11(Ι) ΣΟΤ 2007, 46(I), 76(Ι),
130(Ι) ΚΑΙ 164(Ι) ΣΟΤ 2011, 33(Ι), 110(I) ΚΑΙ 150(Ι) TOY 2012, 20 (Ι) ΚΑΙ 65(Ι) ΣΟΤ 2013 ΚΑΙ 120(Ι) ΣΟΤ 2014)
________________
Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 22
90 ηνπ 1972
56 ηνπ 1982
7 ηνπ 1990
28 ηνπ 1991
91(Ι) ηνπ 1992
55(Ι) ηνπ 1993
72(Ι) ηνπ 1998
59(Ι) ηνπ 1999
142(Ι) ηνπ 1999
241(Ι) ηνπ 2002
29(Ι) ηνπ 2005
135(Ι) ηνπ 2006
11(Ι) ηνπ 2007
46(Ι) ηνπ 2011
76(Ι) ηνπ 2011
130(Ι) ηνπ 2011
164(Ι) ηνπ 2011
33(Ι) ηνπ 2012
110(Ι) ηνπ 2012
150(Ι) ηνπ 2012
20(Ι) ηνπ 2013
65(Ι) ηνπ 2013
120(Ι) ηνπ 2014

Ο Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 22 ηνπ πεξί
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα.

πλνπηηθόο ηίηινο

1. Σν Γηάηαγκα απηό ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Οηθηζηηθή Αλάπηπμε
ζε Οηθόπεδα θαη Τπό Γεκηνπξγία Οηθόπεδα) Δηδηθό Γηάηαγκα Αλάπηπμεο ηνπ 2014.

Δθαξκνγή.

2. Σν Γηάηαγκα απηό εθαξκόδεηαη ζε θάζε νηθόπεδν θαη ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν, ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηηο αθόινπζεο πεξηνρέο:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην
Μέξνο (Ι):
3.10.2014.

(α)

θαζνξηζκέλε νηθηζηηθή δώλε, ε νπνία θέξεη ην θσδηθό ραξαθηεξηζηηθό «Κα», ζε
πεξίπησζε πνπ ην νηθόπεδν ή ην ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ
ηζρύεη Σνπηθό ρέδην ή ρέδην Πεξηνρήο, ή ην ραξαθηεξηζηηθό «Η» ζε πεξίπησζε πνπ
ην νηθόπεδν ή ην ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ ηζρύνπλ
πνιενδνκηθέο δώλεο κε βάζε ηε Γήισζε Πνιηηηθήο, ή

(β)

θαζνξηζκέλε ηνπξηζηηθή δώλε, ε νπνία θέξεη ην θσδηθό ραξαθηεξηζηηθό «Σα», ή

(γ)

εληόο θαζνξηζκέλνπ νξίνπ Αλάπηπμεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην νηθόπεδν ή ην ππό
δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιενδνκηθέο
δώλεο.

3. Δθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα, νη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
παξόλ Γηάηαγκα απηό έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απέδσζε ν πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο
Νόκνο, ηα ηζρύνληα αλά πεξίπησζε ρέδηα Αλάπηπμεο, όπσο απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή
αληηθαζίζηαληαη, θαη ην πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Γεληθό Γηάηαγκα Αλάπηπμεο ηνπ 2014 ή
νπνηνδήπνηε άιιν δηάηαγκα πνπ ην ηξνπνπνηεί ή ην αληηθαζηζηά, θαη ν εληθόο πεξηιακβάλεη θαη
ηνλ πιεζπληηθό:
Ννείηαη όηη, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο ν όξνο «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ
πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκν ηνπ 1972 κέρξη 2014, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη.

Δπηηξεπόκελε
αλάπηπμε.

4.-(1) Δπηπξόζζεηα από ηηο αλαπηύμεηο πνπ επηηξέπνληαη από ην πεξί Πνιενδνκίαο θαη
Υσξνηαμίαο Γεληθό Γηάηαγκα Αλάπηπμεο ηνπ 2014, ζε θάζε νηθόπεδν ή ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν
πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο ζα επηηξέπεηαη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζρεηηθή
άδεηα από ηελ πνιενδνκηθή αξρή, ε αλέγεξζε, επέθηαζε, βειηίσζε ή κεηαηξνπή νηθηζηηθήο
αλάπηπμεο κέρξη ηεζζάξσλ κνλάδσλ θαηνηθίαο είηε ζε εληαία νηθνδνκή (ηεηξαθαηνηθία) ή ζε
αλεμάξηεηεο νηθνδνκέο (ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο) ή ζπλδπαζκό ηνπο, θαζώο θαη βνεζεηηθώλ
νηθνδνκώλ ζε ζρέζε κε απηή.
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(2) Αλάπηπμε ε νπνία εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), επηηξέπεηαη εθόζνλ
ηθαλνπνηνύληαη όιεο νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
(α)

ην νηθόπεδν ή ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν δελ επεξεάδεηαη από νπνηνδήπνηε ζρέδην δηάλνημεο
ή ζπλέρηζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ,

(β)

ν αξηζκόο ησλ κνλάδσλ θαηνηθίαο ζε θάζε νηθόπεδν ή ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν δελ
ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηηο ηέζζεξηο,

(γ)

ε νηθνδνκή ηθαλνπνηεί όιεο ηηο βαζηθέο πξόλνηεο ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο πνπ ηζρύεη γηα ηελ
πεξηνρή ηεο αλάπηπμεο, θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο πξόλνηεο νπνηνπδήπνηε Καλνληζκνύ,
Γηαηάγκαηνο ή Δληνιήο εθδίδεηαη, ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν,

(δ)

ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε νηθνδνκήο ή άιιεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα
όξηα ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ ππό δεκηνπξγία νηθνπέδνπ, είλαη ζπλαθήο κε ηελ θάξπσζε ηεο
θύξηαο νηθνδνκήο.

(3) Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε αλάπηπμε, ζύκθσλα κε ην παξόλ Γηάηαγκα, ζε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία:

Δμαηξέζεηο
αλαπηύμεσλ κεηά
από πνιενδνκηθή
άδεηα.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην
Μέξνο (Ι):
28.11.2003.
Καηάξγεζε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην Μέξνο (Ι):
8.2.2002.

(α)

απηή είλαη θαηά παξάβαζε όξνπ πνπ επηβιήζεθε ζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε από ηελ
πνιενδνκηθή αξρή,

(β)

ζην νηθόπεδν ή ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν πθίζηαηαη κε λόκηκε νηθνδνκή,

(γ)

ζην νηθόπεδν ή ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν πθίζηαηαη ή έρεη εγθξηζεί άιιε, κε νηθηζηηθή
αλάπηπμε,

(δ)

πξνλνείηαη αιιαγή ρξήζεο πθηζηάκελεο νηθνδνκήο από κε νηθηζηηθή ζε νηθηζηηθή,

(ε)

ζην νηθόπεδν ή ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν πθίζηαηαη νηθνδνκή γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί
Γηάηαγκα Γηαηήξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Νόκνπ,

(ζη)

απαηηείηαη ή ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ε δηακόξθσζε, δηάλνημε ή νπζηώδεο
δηαπιάηπλζε πξνζπέιαζεο ζε ππεξαζηηθή νδό ή αξηεξία πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο.

5.-(1) Δάλ, ε πνιενδνκηθή αξρή θξίλεη ζθόπηκν λα κελ εθηειεζζεί νπνηαδήπνηε αλάπηπμε πνπ
νξίδεηαη ζην παξόλ Γηάηαγκα ζε νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή λα κελ εθηειεζζεί
νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε αλάπηπμε, εθηόο αλ ρνξεγεζεί πνιενδνκηθή άδεηα θαηόπηλ ππνβνιήο
αίηεζεο γηα ην ζθνπό απηό, ηόηε ε πνιενδνκηθή αξρή κπνξεί λα εθδώζεη εληνιή όπσο ε άδεηα πνπ
ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο κε εθαξκόδεηαη αλαθνξηθά
κε ηελ πεξηνρή ή ηελ αλάπηπμε απηή.
(2) Γηα εληνιή πνπ εθδίδεηαη από ηελ πνιενδνκηθή αξρή ζύκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1)
πην πάλσ, ζα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ πεξί
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Γεληθνύ (Βαζηθνύ) Γηαηάγκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ 2003.

6. Σν παξόλ Γηάηαγκα θαηαξγεί ην πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Οηθηζηηθή Αλάπηπμε ζε
Οηθόπεδα) Δηδηθό Γηάηαγκα Αλάπηπμεο ηνπ 2002.

________________
΄Δγηλε ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2014.
(Τ.Δ. 5.33.1.8/2)

