
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση  Δ.Σ.  περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή    
            εντός των  ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδριού – Μ.Αυλακίου (σχετ.η υπ' αριθ.
            6/20  αποφ. Ε.Π.Ζ.), προς επικαιροποίηση προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

Αντικείμενο του παρόντος θέματος είναι η επανέκδοση ακυρωθείσας από το ΣτΕ απόφασης
Νομάρχη για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών γης και χρήματος στις περιοχές του σχεδίου
πόλεως  Νυδρίου  -  Μ.Αυλακίου,  που  βρίσκονται  εντός  των  αρχικά  καθορισθέντων  ορίων  των
οικισμών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι
ακόλουθες διατάξεις:

Στο  άρθρο  5  παρ.1  και  παρ.2  του  Π.Δ/τος  20/30-8-1985  (ΦΕΚ  Δ'  414)  ορίζεται  ότι:
«1.  Ιδιοκτησίες  που εντάσσονται  στο Πολεοδομικό Σχέδιο  και  βρίσκονται  εκτός των ορίων των
οικισμών συμμετέχουν με εισφορά σε γη στη δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων
και γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών με τις ακόλουθες διακρίσεις. 2. Η
εισφορά  σε  γη  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο αποτελείται  από  ποσοστό  επιφάνειας  κάθε
ιδιοκτησίας  πριν  από  την  πολεοδόμησή  της,  η  οποία  υπολογίζεται  κατά  τις  διατάξεις  των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 1337/83 ως ισχύει» 

Περεταίρω στην παρ.6 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι: «Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται
εντός των καθορισθέντων σύμφωνα με το από 24.4.85 Π.Δ./γμα ορίων των οικισμών (ΦΕΚ Δ' 181)
και  εντάσσονται  σε  πολεοδομικό  σχέδιο  υποχρεούται  να  συμμετάσχουν  στη  δημιουργία  των
κοινοχρήστων  χώρων  που  προβλέπονται  από  την  πολεοδομική  μελέτη.  Για  το  ποσοστό  της
συμμετοχής, τη διαδικασία προσδιορισμού και τον τρόπο βεβαίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 32-39 του Ν.Δ./τος της 17/7/23 "περί σχεδίων πόλεων κλπ." του άρθρου 6 του Ν. 5269/31
και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Με απόφαση
του Νομάρχη μετά από πρόταση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου δύναται να υπαχθούν
στις ρυθμίσεις περί εισφορών του παρόντος Π.Δ./τος περιοχές   εντός   των ορίων των οικισμών των
καθορισθέντων σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ./γμα». Τα όρια των οικισμών Νυδρίου - Μ.Αυλακίου
καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ.140/24-6-1991 Απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 467 Δ΄/91).

Πράγματι  με  τις  υπ'  αριθμ.1/1992  και  3/1992  αποφάσεις  των  Κοινοτικών  Συμβουλίων
Νυδρίου και Μ.Αυλακίου αντίστοιχα, προτάθηκε να υπολογισθεί η εισφορά σε γη και χρήμα στην
περιοχή εντός  των οικισμών Νυδρίου -  Μ.Αυλακίου ως ποσοστό  επιφάνειας  κάθε  ιδιοκτησίας,
όπως δηλαδή υπολογίζεται και στις περιοχές του σχεδίου πόλεως που βρίσκονται εκτός των ορίων
των οικισμών. Οι αποφάσεις αυτές κρίθηκε τότε αναγκαίο να ληφθούν λόγω του προκύπτοντος
μεγάλου ελλείμματος γης, προκειμένου να βελτιωθεί το αρνητικό ισοζύγιο και να γίνει δυνατή η
εξασφάλιση  σε  πρώτη  φάση  των  βασικότερων  κοινόχρηστων  χώρων  και  η  υλοποίηση  των
αντίστοιχων έργων υποδομής του σχεδίου πόλεως. Ακολούθως με την υπ' αριθμ.1470/3-6-1992
Απόφαση Νομάρχη κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΣΧΟΠ Λευκάδας (Πρακτικό 7, θέμα 4ο/13-
5-1992), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 20/30-8-1985 και των
ιδιοκτησιών  εντός  οικισμών  Νυδρίου  -  Μ.Αυλακίου.  Σύμφωνα  με  την  απόφαση  αυτή  και  τις
διατάξεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 8 του Ν.1337/83, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
– Υ.ΔΟΜ.

          
          

Ταχ. Δ/νση: Α. Τζεβελέκη - Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα
Πληροφορίες: Κ. Προκοπίου 
Τηλέφωνο:  26453 60590
FAX:  26453 60505 
e-mail: kprok  @  teemail  .  gr

mailto:kprok@teemail.gr


άρθρου  1  του  Ν.4315/14,  υπολογίσθηκαν  οι  εισφορές  σε  γη  και  χρήμα  στις  εντός  και  εκτός
οικισμών περιοχές του σχεδίου πόλεως και κυρώθηκε η με αριθμό 6/2018 πράξη εφαρμογής με
την υπ' αρ.πρωτ.70622/29415/13-8-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Η ως άνω απόφαση έχει προσβληθεί από διάφορους ενδιαφερόμενους με την από 14-11-
2019  Αίτηση  Ακύρωσης  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  που  έγινε
πρόσφατα γνωστή και περιήλθε ατύπως στην υπηρεσία μας κατόπιν σχετικής έρευνας της Νομικής
Υπηρεσίας  του  Δήμου.  Στην  προσφυγή  αυτή,  μεταξύ  των  άλλων  προβαλλομένων  λόγων
ακύρωσης, αναφέρεται ότι η προαναφερθείσα υπ' αριθμ.1470/3-6-1992 Απόφαση Νομάρχη περί
υπολογισμού της εισφοράς σε γη έχει ακυρωθεί με την υπ' αριθμ.1780/2000 Απόφαση ΣτΕ. Από τη
μελέτη  της  απόφασης  διαπιστώθηκε  ότι  η  ακύρωση  αυτή  έγινε  για  τυπικούς  λόγους  που
αφορούσαν την μη καταχώρησή της σε ειδικό βιβλίο της Πολεοδομίας και τη μη δημοσίευσή της σε
μία εφημερίδα. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης προκύπτει ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας για τον
καθορισμό του τρόπου υπολογισμού των εισφορών γης και χρήματος εντός των ορίων οικισμών
Νυδρίου - Μ.Αυλακίου.

Εν τω μεταξύ λόγω της κατάργησης των Νομαρχών, η τότε προβλεπόμενη διαδικασία έχει
τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ.2 του Ν.1337/83 «Με απόφαση
του αρμόδιου για την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
του οικείου  δημοτικού  συμβουλίου,  μπορεί  να  υπάγονται  στις  διατάξεις  περί  εισφορών γης και
χρήματος οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται    εντός   των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο
χιλιάδες  (2.000)  κατοίκους».  Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  η  αρμοδιότητα  έχει  περιέλθει  στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση Π.Δ/τος.
Συνεπώς απαιτείται  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου Λευκάδας για  το  θέμα αυτό που θα
πρέπει στη συνέχεια να σταλεί στο ΥΠΕΝ για περεταίρω ενέργειες. Από έρευνα που διενεργήθηκε
στα αρχεία της υπηρεσίας μας και της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, προέκυψε ότι για το ίδιο
θέμα είχε εκδοθεί η υπ' αριθμ.72/2004 απόφαση του Δ.Σ. Ελλομένου και είχε γνωμοδοτήσει θετικά
το ΣΧΟΠ Λευκάδας (Πρακτικό 1,  θέμα 6ο/7-2-2006).  Οι αποφάσεις αυτές είχαν σταλεί  από το
Τμήμα Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας στη
Δ/νση Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  του  ΥΠΕΧΩΔΕ με  το  αρ.πρωτ.οικ.777/1-3-2006  έγγραφο,  το
οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Υπουργείο με αρ.πρωτ. 10779/9-3-2006 και έκτοτε ουδεμία ενέργεια
έγινε. Τέλος με την υπ' αριθμ.192/2008 απόφαση του Δ.Σ. Ελλομένου, επικαιροποιήθηκε η υπ'
αριθμ.72/2004 απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων, το θέμα τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
προκειμένου  να  εισηγηθεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  επικαιροποίηση  των  προηγούμενων
αποφάσεων  υπ'  αριθμ.1/1992  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Νυδρίου,  υπ'  αριθμ.3/1992  Κοινοτικού
Συμβουλίου Νεοχωρίου και των υπ' αριθμ.72/2004 και υπ’ αριθμ.192/2008 Δημοτικού Συμβουλίου
Ελλομένου, με νέα απόφαση που θα «προτείνει την υπαγωγή στις διατάξεις περί εισφοράς σε
γη και χρήμα των ιδιοκτησιών εντός ορίων οικισμού Νυδρίου - Μ.Αυλακίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ.6 του Π.Δ. 20/30-8-1985 (ΦΕΚ Δ' 414), με αναδρομική ισχύ πριν
την σύνταξη και κύρωση της υπ' αριθμ.6/2018 Πράξης Εφαρμογής».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απεφάσισε κατά πλειοψηφία με την υπ’ αριθμ.6/28-4-2020
απόφαση, να παραπέμψει το θέμα απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώντας το μείζονος
σημασίας και ζητώντας να γίνει επικαιροποίηση των αναφερομένων αποφάσεων των Κοινοτήτων.
Κατόπιν  αυτού  η  Δημοτική  Κοινότητα  Νυδρίου  με  την  υπ’  αριθμ.2/13-5-2020  απόφαση
γνωμοδότησε  ομόφωνα  για  την  υπαγωγή  στις  διατάξεις  περί  εισφοράς  σε  γη  και  χρήμα  των
ιδιοκτησιών εντός ορίων οικισμού Νυδρίου - Μ.Αυλακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
παρ.6 του Π.Δ. 20/30-8-1985 (ΦΕΚ Δ' 414), με αναδρομική ισχύ πριν την σύνταξη και κύρωση της
υπ' αριθμ.6/2018 Πράξης Εφαρμογής και η Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου  με την υπ’ αριθμ. 1/15-
5-2020 απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα για την επικαιροποίηση της αρ.3/1992 απόφασης της
τότε Κοινότητας Νεοχωρίου.

Συμπληρωματικά της ως άνω εισήγησης που είχε τεθεί υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, γίνονται γνωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα στοιχεία:  Η συνολική έκταση της
πολεοδομικής μελέτης από τον περιφερειακό δρόμο μέχρι το τέλος των οικοδομικών τετραγώνων
στην παραλία, ανέρχεται σε 803.240 τ.μ. εκ των οποίων 346.600 τ.μ. περίπου (δηλαδή το 43,15 %
της όλης έκτασης) βρίσκονται εντός οικισμού Νυδρίου - Μ. Αυλακίου όπως αυτός καθορίστηκε με
την υπ’ αριθμ.140/24-6-1991 Απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 467 Δ΄/91). Σε περίπτωση μη
εφαρμογής του ίδιου καθεστώτος εισφορών στις εκτός και εντός οικισμού περιοχές, θα υπάρξει
αντίστοιχη δραματική μείωση των συνολικών εισφορών γης και χρήματος που ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ.6/18 κυρωθείσα πράξη εφαρμογής. Και τούτο διότι αν ισχύσει για την



εντός οικισμού περιοχή το Ν.Δ της 17/7/23, θα υπολογισθεί εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών με την
μέθοδο του αναλογισμού μόνο για  ένα μέρος των κοινοχρήστων χώρων  και  θα μηδενισθεί  η
εισφορά σε χρήμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλο έλλειμμα γης και χρήματος και
να μη μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως, λόγω οικονομικής αδυναμίας του Δήμου αφενός να
καταβάλει μεγάλες αποζημιώσεις για την απελευθέρωση των ρυμοτομούμενων και αφετέρου να
κατασκευάσει τα απαραίτητα έργα υποδομής. Για το λόγο αυτό στο πλείστον των σχεδίων πόλεως
οικισμών έως 2000 κατοίκους ανά την επικράτεια έχει αποφασισθεί  να ισχύει το ίδιο καθεστώς
εισφορών εντός και εκτός οικισμού, όπως εξάλλου συνέβη και στη Λευκάδα με τις κυρωθείσες
πράξεις εφαρμογής Νικιάνας και Βασιλικής. 

Ανακεφαλαιώνοντας  όλα  τα  ανωτέρω  διαπιστώνεται  ότι  διαχρονικά  η  βούληση  των
Κοινοτικών και Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και οι  γνωμοδοτήσεις του ΣΧΟΠ ήταν να ισχύει  ο
ίδιος τρόπος υπολογισμού των εισφορών εντός και εκτός οικισμού Νυδρίου – Μ.Αυλακίου και αυτό
εφαρμοζόταν σε όλες τις φάσεις της πράξεις εφαρμογής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.1470/3-6-1992
Απόφαση Νομάρχη  Λευκάδας.  Η  ακύρωση της  απόφασης  αυτής  με  την  υπ'  αριθμ.1780/2000
Απόφαση ΣτΕ, οδήγησε το Δ.Σ. Ελλομένου και το ΣΧΟΠ να λάβουν νέες αποφάσεις (72/04 Δ.Σ. &
6/06 αντίστοιχα) οι οποίες εστάλησαν από την Πολεοδομία στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση νέας
απόφασης από το αρμόδιο όργανο, αλλά δεν προωθήθηκαν κατάλληλα ώστε να ολοκληρωθεί η
απαιτούμενη διαδικασία. Η συνέχιση και κύρωση της υπ’ αριθμ.6/18 πράξης εφαρμογής έγινε σε
συμφωνία με τις πράξεις αυτές της διοίκησης, αλλά χωρίς να έχει ακόμα εκδοθεί νέα απόφαση σε
αντικατάσταση της ακυρωθείσας απόφασης Νομάρχη, όπως τελικά διαπιστώθηκε. Είναι συνεπώς
απαραίτητο να ληφθεί νέα απόφαση του Δ.Σ. καθόσον η παλαιότερες χρήζουν επικαιροποίησης
λόγω παρέλευσης της  τριετίας,  ώστε  να  δρομολογηθεί  πάλι  η  διακοπείσα διαδικασία  έκδοσης
απόφασης του αρμοδίου οργάνου (Π.Δ.) μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο να  «προτείνει την
υπαγωγή  στις  διατάξεις  περί  εισφοράς  σε  γη  και  χρήμα  των  ιδιοκτησιών  εντός  ορίων
οικισμού Νυδρίου - Μ.Αυλακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.6 του Π.Δ.
20/30-8-1985 (ΦΕΚ Δ' 414) και του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.1337/83, προς επικαιροποίηση των
προηγούμενων  σχετικών  αποφάσεων  Δ.Σ.  Η  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  να  έχει
αναδρομική ισχύ πριν την σύνταξη και κύρωση της υπ' αριθμ.6/2018 Πράξης Εφαρμογής,
προκειμένου να μη απαιτηθεί η επανάληψη της σχετικής διαδικασίας».
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