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 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του 

Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας (Ν. Βοιωτίας) στην περιοχή Σκριπούς, 

εντός του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού 

Νομού Βοιωτίας, επιβολή προκηπίου και καθο-

ρισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών 

δόμησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1, 2, 6 και 10), 

154 όπως ισχύει, 160 (παρ. 1, 2) και 161 του Κώδικα Βασι-
κής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε 
με το άρθρο μόνο του από 14-7-1999 π.δ/τος (Δ΄580).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 του 
ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄79), 
όπως ισχύουν καθώς και του άρθρου 31 παρ.1 του ιδίου 
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 παρ. 2 
του ν.4280/2014 (Α΄159).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 περ. α του άρθρου 29 του 
ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/
1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” και άλλες πο-
λεοδομικές διατάξεις» (Α΄140), όπως η περίπτωση 
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 
ν. 4315/2014 (Α΄269).

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3028/ 
2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του ν. 4030/2011 
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κα-
τασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄249), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94).

7. Την υπ’αριθμ. 5820/261706/11.12.2012 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Γενικού Πολεο-

δομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού 
Δήμου Ορχομενού Νομού Βοιωτίας» (ΑΑΠ΄426).

8. Το υπ’ αριθμ. 2784/4.7.2014 έγγραφο της Θ΄ Εφο-
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το υπ’ 
αριθμ. 4277/18.7.2014 έγγραφο της 23ης Εφορείας Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων και το υπ’ αριθμ. 6220/1.12.2015 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

9. Τις υπ΄ αρ. 57/2015, 89/2015 και 138/2015 γνωμοδο-
τήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού.

10. Το υπ΄ αριθμ. 3929/23.11.2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

11. Την υπ΄αριθμ. 7/θέμα 9ο/3.12.2015 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβη-
τήσεων Π.Ε. Βοιωτίας.

12. Το υπ’ αριθμ. 33155/4.8.2016 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου ΟΤΑ.

14. Την υπ΄αρ. 191/2017 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτο-

μικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού του 
Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
(Ν. Βοιωτίας) στην περιοχή Σκριπούς και ειδικότερα στα 
Ο.Τ. 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, τα οποία εμπίπτουν στα όρια του αρχαιολογικού χώ-
ρου που καθορίστηκε με την υπ’αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/48921/22450/3259/1613/21.5.2013 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση 
αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου 
Ορχομενού Βοιωτίας, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας» (ΑΑΠ΄232), στο πλαίσιο της ενοποίησης 
των αρχαιολογικών χώρων με τον καθορισμό κοινόχρη-
στων χώρων - πάρκων (πάρκο Μινύων, πάρκο Ωδείου), 
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κοινόχρηστων χώρων (Ο.Τ. 65, 66, 102, 103, 104, 109, 
110), χώρου παιδικής χαράς (βόρειο τμήμα του Ο.Τ. 107), 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Ο.Τ. 105 και νότιο 
τμήμα του Ο.Τ. 107), τη δημιουργία νέων οικοδομικών 
τετραγώνων, την έγκριση οδών και πεζοδρόμων, τον 
χαρακτηρισμό οδών ως πεζοδρόμων, τη μετατροπή τμη-
μάτων Ο.Τ. σε κοινόχρηστους χώρους, την κατάργηση 
ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και την έγκρι-
ση νέων, και τον καθορισμό θέσης και διάταξης κτιρίων 
και ιερού ναού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο 
σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που 
θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπο-
γραφικών Εφαρμογών με την αριθμ. 38284/2017 πράξη 
του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση συνδημο-
σιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2
Στο πρόσωπο των οικοπέδων που βρίσκονται στην 

περιοχή της οποίας τροποποιείται το σχέδιο με το άρθρο 
1 του παρόντος επιβάλλεται προκήπιο πλάτους ενός και 
μισού (1,5), ενός και εβδομήντα πέντε (1,75), δύο (2), 
τριών (3), τριών και μισού (3,5), τεσσάρων (4), επτά (7) 
και δέκα (10) μέτρων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του 
ίδιου ως άνω άρθρου.

Άρθρο 3
Οι χρήσεις γης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς 

Β1, Δ1, Δ2, όπως φαίνονται στο διάγραμμα του άρθρου 
1 ως εξής:

Α. Τομέας Β1: Ο.Τ. που βρίσκονται εξωτερικά ως προς 
το αρχαιολογικό πάρκο και έχουν κυρίως μέτωπο στις 
αρτηρίες.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν 
στον Τομέα Β1 επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοι-
κίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 
23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄166) με εξαίρεση τα πρατήρια βεν-
ζίνης και τα κτίρια στάθμευσης.

2. Από τον προβλεπόμενο (5820/261706/11.12.2012 
απόφαση Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας) καθορισμό Ζώνης Ειδικών Κινήτρων 
εξαιρούνται τα Ο.Τ. 75, 76, 78, 79, 111, 112».

Β. Τομέας Δ1: Ο.Τ. που περιβάλλουν μνημεία ή έχουν 
μέτωπο σε αυτά και περιβάλλουν το αρχαιολογικό πάρκο.

Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον 
Τομέα Δ1 επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικί-
ας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του από 
23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄166).

Γ. Τομέας Δ2: Περιλαμβάνει τμήμα των Ο.Τ. 70 και 71. 
(Ο.Τ. που έχουν πρόσωπο στα μνημεία).

Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον 
Τομέα Δ2 επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικί-
ας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 
23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄166) με εξαίρεση:

- Εμπορικά καταστήματα, πλην εκείνων που εξυπη-
ρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της πε-
ριοχής.

- Γραφεία
- Τράπεζες
- Ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
- Πρατήρια βενζίνης
- Κτίρια στάθμευσης
- Εστιατόρια και αναψυκτήρια εμβαδού μεγαλύτερου 

των εκατόν είκοσι (120) τ.μ.
- Ξενώνες δυναμικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) 

κλινών.
Δ. Στον Κ.Χ.- Ο.Τ. 66 επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις:
- Κέντρο ενημέρωσης
- Εκδοτήριο εισιτηρίων
- Πωλητήριο
- Χώροι υγιεινής
- Αναψυκτήριο
- Αποθήκη αρχαίου υλικού
- Στέγαστρο αρχαιοτήτων και αποθήκη για τη συντή-

ρηση του αρχαιολογικού χώρου,
με περιορισμένη δόμηση, μετά από έγκριση των αρ-

μοδίων οργάνων και υπηρεσιών του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
13 παρ.2 του ν. 3028/2002 (Α΄153).

Ε. Στον Κ.Χ.- Ο.Τ. 72 επιτρέπονται περιορισμένες ειδικές 
χρήσεις για την εξυπηρέτηση τυχόν λειτουργικών ανα-
γκών των μνημείων, με περιορισμένη δόμηση και μετά 
από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3028/2002 (Α΄153).

Άρθρο 4
Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι 

λοιποί όροι και οι περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων 
ορίζονται κατά τομείς Β1, Δ1, Δ2, όπως φαίνονται στο 
διάγραμμα του άρθρου 1 ως εξής:

Α. Τομέας Β1:
α. Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.
β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα 
οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ελά-
χιστο πρόσωπο επτά (7) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν 
εκατό (100) τ.μ.

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εξήντα 
τοις εκατό (60%) της επιφάνειάς τους.

δ. Συντελεστής δόμησης: ένα και δύο δέκατα (1,2).
ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων 

κτιρίων: επτά και μισό (7,5) μέτρα, το οποίο προσαυξά-
νεται κατά ένα και μισό (1,5) μέτρα σε περίπτωση κατα-
σκευής στέγης.

στ. Αριθμός ορόφων: Δύο (2)
Β. Τομείς Δ1 και Δ2:
α. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.
β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα 
οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.
γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό 

(40%) της επιφάνειάς τους.
δ. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).
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ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων 
κτιρίων: επτά και μισό (7,5) μέτρα, το οποίο προσαυξά-
νεται κατά ένα και μισό (1,5) μέτρα σε περίπτωση κατα-
σκευής στέγης.

στ. Αριθμός ορόφων: Δύο (2)
ζ. Στα Ο.Τ. που εμπίπτουν στον τομέα Δ2 δεν επι-

τρέπεται ζωντανή μουσική σε εστιατόρια και αναψυ-
κτήρια.

η. Στα Ο.Τ. (Κ.Χ.) 103 και 109 επιτρέπεται η εγκατάστα-
ση επίγειων υποσταθμών ΔΕΔΔΗΕ εντός του ερυθρού 
περιγράμματος.

Γ. Για την εκτέλεση έργων επιβάλλεται η τήρηση των 
οριζόμενων με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ-
ΜΑΕ/Φ15/240584/141329/15358/4373/30.11.2015 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέ-

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια-
τάγματος.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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*15000272202180008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2018-02-26T13:09:27+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




