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Τριανταφυλλόπουλος 
   
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης του άρθρου 1, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 8Α του ΠΔ 24.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ/1985) ως προς τις 
αποστάσεις κτηρίων από τα όρια του γηπέδου, το ύψος κτηρίων και την ανέγερση 
περισσότερων του ενός κτηρίου στο γήπεδο, για κτιριακές εγκαταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στη μελέτη για το έργο «Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο 
Δήμο Αμαρίου», σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΚΟΥΛΕ ΜΑΣΧΑΛΙΑ» ΠΚ 
Καλογέρου ΔΕ Συβρίτου Δήμου Αμαρίου ΠΕ Ρεθύμνου, σε έκταση εμβαδού 
122.243,91 τμ., ιδιοκτησίας Δήμου Αμαρίου. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 22.7.2020 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και άκουσε τους παρευρισκόμενους μελετητές κα Μπαντουβά Θ. και κ. 
Νικολουδάκη Χ., γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής : 
 
Εγκρίνει την παρέκκλιση από τους όρους δόμησης του άρθρου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8Α, του ΠΔ 24-5-1985 (ΦΕΚ 270/Δ΄/1985), ως προς τις αποστάσεις κτηρίων από τα όρια 
του γηπέδου, το ύψος κτηρίων και την ανέγερση περισσότερων του ενός κτηρίων στο γήπεδο, 
για κτιριακές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη για το έργο “Εγκατάσταση 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ) στο Δήμο Αμαρίου”, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση “ΚΟΥΛΕ ΜΑΣΧΑΛΙΑ”, ΠΚ 
Καλογέρου, ΔΕ Συβρίτου, Δ. Αμαρίου, ΠΕ Ρεθύμνου, σε έκταση εμβαδού 122.243,91τμ, 
ιδιοκτησίας Δήμου Αμαρίου, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.  
 
Συγκεκριμένα, χορηγείται παρέκκλιση ως προς: 
α) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που για τις ανοικτές εγκαταστάσεις ή μεμονωμένα 
στοιχεία αυτών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50μ. και για τα κτήρια δεν επιτρέπεται 
να είναι μικρότερες από 6,00μ.  
β) Το ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, που για τα κτήρια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
15,00μ. και για τις συνοδευτικές ειδικές εγκαταστάσεις (αποθήκες κατακόρυφου τύπου − SILOS, 
πύργους ψύξης, συστήματα αντιρρύπανσης κ.λ.π.) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 32,00μ.  
γ) Την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίων. 
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