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Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ 355 /2019 ( ΑΔΑ: 65ΑΧΩΚΦ-0ΙΘ)
απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του επί της πρότασης
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τολού, η οποίασυντάχθηκε για τη συμμόρφωση της
Διοίκησης στην αρ. 107/2013 εκδοθείσα δικαστική απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ναυπλίου περί άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που είχε επιβληθεί σε
ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Ιωάννου του Αναστ. εντός ρυμοτ. σχεδίου Τολού
και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 30α αυτού, κατόπιν προσφυγής που κατέθεσε ο αντίστοιχος
ιδιοκτήτης στα Διοικητικά Δικαστήρια και αποτυπώνεται στο από Φεβρουαρίου 2019
συνημμένο συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα κλιμ. 1:500 και 1:200 του πολιτ. μηχανικού
Παναγιώτη Mπικάκη, που έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Υπηρεσία Δόμησης και
περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:.

  

Α. Μεταφέρεται η ισχύουσα ρυμοτομική γραμμή (Ρ.Γ.) της νοτιοανατολικής πλευράς του
Ο.Τ. 30α νοτιότερα και ταυτίζεται με τον υφιστάμενο τοίχο αντιστήριξης -περιτοίχιση του
υπό άρση απαλ/σης οικοπέδου ιδιοκτ. Αντωνίου Ιωάννου.

  

Β. Μεταφέρεται η ισχύουσα ρυμοτομική γραμμή (Ρ.Γ.) της βορειοανατολικής πλευράς του
Ο.Τ. 38β δυτικότερα κατά 3,00μ (μέσος όρος) και έτσι το πλάτος του υφιστάμενου δρόμου
(οδός Κολοκοτρώνη), από 6,30μ (σύμφωνα με το ισχύον ρ.σ.) αυξάνεται στα 9,50μ.

  

Γ. Ο χώρος της δημοτικής δεξαμενής οτο Ο.Τ. 38β χαρακτηρίζεται κοινωφελής χώρος και
εξαιρείται από τον οικοδομήσιμο χώρο του Ο.Τ.

  

Γνωστοποιούμε ότι, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ναυπλιέων, (Βασιλ.
Κων/νου 34, Ναύπλιο) αναρτάται η ανωτέρω απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Ναυπλιέων και
το συνοδευτικό αυτής διάγραμμα, που αφορά την ως άνω τροποποίηση του ρυμοτ. σχεδίου
Τολού (Δ. Ναυπλιέων) στα Ο.Τ. 30α & 38β , η οποία συντάχθηκε για τη συμμόρφωση της
Διοίκησης σε εκδοθείσα δικαστική απόφαση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης,
προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.  Τυχόν
ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από
την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης-ανακοίνωσης. 
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, ο Δήμοςέχει αναρτήσει την με αρ. 355 /2019 Α.Δ.Σ.
με τα συνοδευτικά αυτής διαγράμματα και στο Κ.Ε.Π. Τολού, καθώς επίσης και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων στο διαδίκτυο ( www.nafplio.gr ).

  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

  

Αυγουστόπουλος Σταύρος

  

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΛΟ
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