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[ΙΣΧΥΕΙ σε Συνδιασµό µε το Ν∆/17-7-23 και Ν-1337/83] (Βλέπε κατωτέρω Εγκ23074/34/63 Εγκ-34/63)
"Υποβλητέα στοιχεία προτάσεων, εγκρίσεως ή τροποποιήσεως πολεοδοµικών σχεδίων".
Προς τους κ.κ. Νοµάρχας και Επάρχους του Κράτους

ΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορµήν λαβόντες εκ της υποβολής ηµίν, παρά των ∆ήµων και Κοινοτήτων, προτάσεων
εγκρίσεως νέων ή τροποποιήσεως υπαρχόντων πολεοδοµικών σχεδίων, ελλιπών κατά το πλείστον από
απόψεως πληρότητος και σαφηνείας δικαιολογητικών, µε συνέπειαν να καθίσταται αδύνατος η λήψις
αποφάσεως επί της προτάσεως και να δηµιουργήται καθυστέρησις, ταλαιπωρούσα τους
ενδιαφεροµένους ακόµη δε και να παρασύρεται πολλάκις η καθ' ηµάς Υπηρεσία εις εγκρίσεις
υποκειµένας εις ακυρώσεις παρά του Συµβουλίου της Επικρατείας, λόγω µη τηρήσεως επί όλων των
σηµείων της νοµίµου

διαδικασίας, καθορίζοµεν εν συνεχεία τα δικαιολογητικά άτινα δέον να

συνυποβάλωνται ηµίν, ως και τον τρόπον καθ' ον δέον να ώσιν ταύτα συντεταγµένα, ίνα η πρότασις
είναι πλήρης και σύµφωνος προς τους ορισµούς του Ν∆/17-7-23 "περί σχεδίων πόλεων κλπ."
(ειδικώτερον του Αρθ-3) και του Κεφ.ΙΙ του από ∆/3-4-29 "περί ΓΟΚ/29

του Κράτους"

διατηρηθέντος εν ισχύϊ υπό των διατάξεων της παρ.3 του Αρθ-81 του Β∆/9-8-55 "περί Γεν.
Οικοδοµικού Κανονισµού του Κράτους" ΓΟΚ/55 (ΦΕΚ-266/Α).
Ταύτα έχοµεν την τιµήν να παρακαλέσωµεν όπως έχητε υπ' όψιν σας και συγχρόνως
γνωστοποιήσετε εις τους υφ' υµάς ∆ήµους και Κοινότητας, γνωρίζοντες άµα αυτοίς ότι, του λοιπού,
προτάσεις υποβαλλόµεναι ηµίν άνευ των δικαιολογητικών αυτών ή µετά δικαιολογητικών µη
συντεταγµένων κατά τα εν τη παρούση οριζόµενα ουδόλως θα εξετάζωνται. Τα κατά τα ανωτέρω
υποβλητέα στοιχεία εισίν.
1) Αι προκαλέσασαι την πρότασιν αιτήσεις ενδιαφεροµένων µετά των συνυποβληθέντων
τυχόν δικαιολογητικών.
2) Πράξις του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου εις διπλούν, εν η να αιτιολογήται
πλήρως

η

προτεινόµενη

έγκρισις

ή

επέκτασις

πολεοδοµικού

σχεδίου

ή

τροποποίησις

υπάρχοντος τοιούτου, εν δε τω αποφατικώ αυτής να καθορίζεται σαφώς αύτη.
3) Αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως της πράξεως µετά του συνοδεύοντος ταύτην σχεδίου εις το
∆ηµοτικόν ή Κοινοτικόν Κατάστηµα και τα δηµοσιώτερα µέρη και προκειµένου περί οικισµών 5000
κατοίκων και άνω δυο (2) φύλλα τοπικών εφηµερίδων, µιας πρωϊνής και µιας απογευµατινής, ή
τοιούτων µη υφισταµένων των περισσοτέρων κυκλοφορουσών εις τον τόπον, ενώ το υπό τροποποίησιν
ή επέκτασιν ή έγκρισιν σχέδιον, εκάστης δις εν συνεχεία, εις ο να έχη δηµοσιευθή εν περιλήψει η
πράξις αύτη. Επί πλέον, εις περιπτώσεις τροποποιήσεως τοπικής σηµασίας (πχ. µετατόπισις ή

κατάργησις οδού, διάνοιξις οδού εις οικοδοµικόν τετράγωνον κλπ.) αποδεικτικά κοινοποιήσεως, κατά
τους ορισµούς της Πολιτικής ∆ικονοµίας προσωπικώς εις τους θιγοµένους εκ της τροποποιήσεως
αµέσως ή εµµέσως.
4) Αι τυχόν υποβληθείσαι κατά της πράξεως αυτής ενστάσεις.
5) Νέα πράξις του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, δι' ης ν' αποφαίνεται τούτο
ητιολογηµένως επί των ενστάσεων.
6) Σχέδιον εις διπλούν, συντεταγµένον, προκειµένου µεν περί τροποποιήσεως εγκεκριµένου
τοιούτου, εις κλίµακα 1:500, προκειµένου δε περί επεκτάσεως εγκεκριµένου σχεδίου εις την ιδίαν µε
αυτό κλίµακα, και προκειµένου περί εγκρίσεως νέου σχεδίου εις µεµονωµένην περιοχήν, εις κλίµακα
1:2000 ή 1:1000. Τα σχέδια ταύτα δέον να περιλαµβάνωσι πλήρη τοπογραφικά στοιχεία, ώστε ν'
απεικονίζεται εν αυτοίς µετ' ακριβείας η φυσική µορφή του εδάφους και αι επ' αυτού κατασκευαί, ήτοι:
Χωροσταθµικάς καµπύλας, ρεύµατα, εκχώσεις, λατοµεία, πάσης φύσεως υπαρχούσας οδούς
(δηµοσίας και ιδιωτικάς), οικοδοµάς, περιτοιχίσµατα και όρια ιδιοκτησιών, να σηµειούνται δε
ιδιαιτέρως, τα ακίνητα ων οι ιδιοκτήται υπέβαλον ενστάσεις, είτε επί των ιδιοκτησιών είτε εν
υποµνήµατι.
Η εν τοις σχεδίοις τούτοις διατυπουµένη ρυµοτοµία δέον να η σύµφωνος προς την δια της
τελικής πράξεως του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου προκριθείσαν, να βεβαιούται δε τούτο δια
θεωρήσεως των σχεδίων υπό του ∆ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος.
Επί των σχεδίων τούτων θα σηµειούνται αι ρυµοτοµικαί και οικοδοµικαί γραµµαί, οι
κοινόχρηστοι χώροι, αι θέσεις προς ανέγερσιν δηµοσίων, δηµοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, αι
βιοµηχανικαί τυχόν ζώναι, τα άλση κλπ. Αι ήδη εγκεκριµέναι και µη θιγόµεναι ρυµοτοµικαί και
οικοδοµικαί γραµµαί θα σηµειούνται δια µελαίνης συνεχούς γραµµής και αι ων προτείνεται η
κατάργησις δια µελαίνης διακεκοµένης γραµµής, εν ω αι προτεινόµεναι προς έγκρισιν, δια συνεχούς
γραµµής ερυθράς µεν αι οικοδοµικαί, πρασίνης δε αι ρυµοτοµικαί τοιαύται.
7) Προκειµένου περί τροποποιήσεως εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου, βεβαίωσις του κ.
∆ηµάρχου ή κ. Προέδρου της Κοινότητος, εν η ν' αναφέρεται αν οικόπεδα άρτια καθίστανται δια
τροποποιήσεως µη άρτια, ως και αν κτίρια ανεγερθέντα νοµίµως και συµφώνως προς το ισχύον
σχέδιον ρυµοτοµίας ή οικόπεδα τακτοποιηθέντα βάσει του ιδίου σχεδίου θίγονται δια της
προτεινοµένης τροποποιήσεως. Εν τη βεβαιώσει αυτή δέον να καθορίζωνται τα ως άνω καθιστάµενα
µη άρτια οικόπεδα και επίσης τα ως άνω θιγόµενα τακτοποιηθέντα οικόπεδα ή κτίρια µετά µνείας της
αδείας βάσει της οποίας ανηγέρθησαν.
Τέλος, να επιστηθή η προσοχή των ∆ήµων και Κοινοτήτων επί της ανάγκης όπως κατά την
µελέτην του πολεοδοµικού σχεδίου νέου οικισµού, είτε αυτοτελούς, είτε κατ' επέκτασιν υπάρχοντος
τοιούτου, λαµβάνει ιδιαιτέρα πρόνοια δια κοινοχρήστους χώρους (πλατείας, κήπους, άλση) και προς

κοινωφελείς σκοπούς αναγκαιούντας χώρους και δια χώρους ανεγέρσεως ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών ή
Κοινοτικών κτιρίων, ως και Ναών, Σχολείων και λοιπών αναγκαίων κτιρίων, κοινωφελούς σκοπού.
∆ια την διασφάλισιν των χώρων τούτων, οίτινες θα σηµειούνται εν τω υποβαλλοµένω σχεδίω, δέον
όπως γίνεται ιδιαιτέρα µνεία εν τη οικεία πράξει του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Εν ουδεµιά
περιπτώσει θα υποβάλλεται πρότασις τοιαύτης εγκρίσεως, αν δεν δικαιολογήται πλήρως κατά τους
ορισµούς του Νόµου, η ανάγκη της τροποποιήσεως ή επεκτάσεως σχεδίου ή της ιδρύσεως νέου
τοιούτου.
Εν τη δικαιολογητική εκθέσει θα περιγράφωνται µεταξύ των άλλων αι τοπικαί συνθήκαι
εργασίας και διαίτης των κατοίκων, τα της εξωτερικής µεθ' ετέρων πόλεων, λιµένων σιδηροδροµικών
σταθµών κλπ. συγκοινωνίας, η οικονοµική κατάστασις του ∆ήµου ή Κοινότητος και αι προβλέψεις
δηµιουργίας νέων αυτών πόρων προς αντιµετώπισιν των προς εφαρµογήν του σχεδίου απαιτουµένων
δαπανών, αι προβλέψεις περί αναπτύξεως της πόλεως ή κώµης, αι αναλογίαι µεταξύ οικοδοµησίµων
και κοινοχρήστων χώρων, βάσει του µελετηθέντος σχεδίου και προ αυτού η κατά κάτοικον αλογούσα
επιφάνεια της πόλεως ή κώµης και επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων, βάσει του µελετηθέντος σχεδίου
και προ αυτού, το υφιστάµενον σύστηµα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των ακαθαρσιών, ο
προβλεπόµενος τρόπος βελτιώσεως της υδρεύσεως και εξυγιάνσεως, η περιοχή του κεντρικού
(εµπορικού) τµήµατος, η επάρκεια ή µη αυτού και η προβλεποµένη τυχόν προέκτασίς του, αι
πρωτεύουσαι οδοί και λεπτοµερώς ή µάλλον επικρατούσα κατάστασις εις τας ιδιοκτησίας από
απόψεως εµβαδού και διαστάσεων πλευρών εν εκάστω τµήµατι.
Η εφ' εκάστης µελέτη έκτασις της εκθέσεως πρέπει να είναι ανάλογος προς την σηµασίαν της πόλεως
ή κώµης ην αφορά, πάντως όµως εις εκάστην πείπτωσιν να εξαντλούνται πλήρως τα άνω θέµατα.
Προκειµένου περί µερικής τροποποιήσεως υφισταµένων σχεδίων, η έκθεσις θα περιορίζηται
µόνον εις τα προς αυτήν απολύτως σχετικά ζητήµατα και προ παντός θα δικαιολογή ταύτην
εµπεριστατωµένως.
Ολοκληρωµένου κατά τ' ανωτέρω του φακέλλου της προτάσεως δέον όπως ούτος
υποβάληται παρά του ∆ήµου ή της Κοινότητος κατ' αρχήν εις το Πολεοδοµικόν Γραφείον της
περιοχής, ή όπου δεν υφίσταται τοιούτον, εις το Γραφείον Νοµοµηχανικού, προς έλεγχον της
πληρότητος και ακριβείας των απαρτιζόντων αυτόν στοιχείων, ήτοι προς έλεγχον των τοπογραφικών
εν γένει διαγραµµάτων θεώρησιν τούτων, γνωµάτευσιν επί της ορθότητος των προτεινοµένων, των
ενστάσεων κλπ. Οι κ.κ. Προϊστάµενοι των Πολεοδοµικών Γραφείων και Νοµοµηχανικοί του Κράτους,
προς ους κοινοποιείται η παρούσα, παραγγέλλονται, όπως εις περίπτωσιν καθ' ην τα στοιχεία αυτά δεν
είναι σύµφωνα προς την παρούσαν εγκύκλιον επιστρέψωσιν τον φάκελλον εις τον υποβληθέντα
∆ήµον ή Κοινότητα προς ανασύνταξιν ή συµπλήρωσιν. 'Αλλως θα υποβάλλουν τούτους εις την
Υπηρεσίαν Οικισµού (∆ιεύθυνσιν Ε2 εφόσον πρόκειται περί νέων οικισµών ή επεκτάσεων ή
γενικωτέρων τροποποιήσεων, ή περί µεταβολής των όρων δοµήσεως της περιοχής και ∆ιεύθυνσιν Ε3,
εφ' όσον πρόκειται περί µεµονωµένων ή εντετοπισµένων τροποποιήσεων). Τούτ' αυτό δε δέον να

πράττωσι και αι αρµόδιαι ∆ιευθύνσεις της Υπηρεσίας Οικισµού, απέχουσαι πάσης εξετάσεως της
ελλειπούς προτάσεως.
(Σ.Σ. ∆ια της υπ' αρ.Εγκ-23074/34/63 της Υπηρεσίας Οικισµού ∆ιευθύνσεως Ε3/β προς
άπαντας τους ∆ήµους και τας Κοινότητας της περιοχής Λεκανοπεδίου Αττικής γνωστοποιείται
επιπροσθέτως, προκειµένου περί υποβολής προτάσεων σχετικών µε την τροποποίησιν του
ρυµοτοµικού σχεδίου, ότι "εφ' όσον το συνοδεύον την πρότασιν διάγραµµα εις διπλούν είναι
συντεταγµένον παρ' ιδιώτου Μηχανικού, δέον όπως το εν εκ των δύο αντιτύπων αυτού
χαρτοσηµανθή και µηχανοσηµανθή συµφώνως προς τας περί τελών χαρτοσήµου και
µηχανοσήµου ισχυούσας διατάξεις.
Εφιστώµεν την προσοχήν υµίν επί της ανάγκης της επακριβούς τηρήσεως των
ανωτέρω, γνωρίζοµεν υµίν ότι του λοιπού, πάσα πρότασις τροποποιήσεως, ης τα συνοδεύοντα
ταύτην δικαιολογητικά δεν θα είναι σύµφωνα προς τας περί αυτών ισχυούσας διατάξεις θα
επιστρέφεται ως απαράδεκτος").
Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1961.

