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1 ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
1.1 Περιγραφή αυτοψίας και συµµετεχόντων 

H παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στον έλεγχο σαράντα (40) οικοπεδικών εκτάσεων στη 
θέση «Γρανιτσάδες» Στυλίδας, του ∆ήµου Στυλίδας Φθιώτιδας, µε κωδικοποίηση Α.Κ. 1842 
έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906, συνολικής επιφανείας ~ 
21.834µ2, ιδιοκτησίας κατά πλήρη νοµή και κατοχή του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του ∆ηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. Α.Ε) µε φορέα διαχείρισης την  Εταιρία Ακινήτων 
∆ηµοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.∆. Α.Ε.).  
 

   
Εικ. 1  ‘Αποψη ακινήτων                                                     Εικ. 2 ‘Αποψη ακινήτων 
 
Η αυτοψία έλαβε χώρα την Τρίτη 11.03.2014 και Τετάρτη 12.03.2014  και διενεργήθηκε από 
τις κ. Ελένη Αδαµοπούλου και Πολυξένη Σωτηρίου, στελέχη της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
Α.Ε. 
 
 
1.2 Θέση του ακινήτου - διοικητική υπαγωγή 

Τα εξεταζόµενα ακίνητα βρίσκονται στην Εντός Σχεδίου περιοχή στη θέση «Γρανιτσάδες» 
Στυλίδας Φθιώτιδας, η οποία διοικητικά υπάγεται στον Καλλικρατικό ∆ήµο Στυλίδας 
(διευρυµένος πρώην Καποδιστριακός ∆ήµος Στυλίδας), ο οποίος µε τη σειρά του υπάγεται 
στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφερειακής ‘Ένωσης ∆ήµων Στερεάς 
Ελλάδας. 
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Εικ. 3  Όρια Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας         Εικ. 4 ‘Ορια ∆ήµου Στυλίδας 
 
Χωροθετούνται δε ως ακολούθως : 
 

•    Βόρεια της δηµοτικής οδού Λαµίας (πρώην Π.Ε.Ο. Στυλίδας – Λαµίας) και της 
ανώνυµης δηµοτικής οδού που αποτελεί τον παράδροµο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης στα νότια 

•    1χλµ περίπου δυτικά του κέντρου και του Λιµένος Στυλίδας 
•    18χλµ περίπου ανατολικά της πόλης της Λαµίας 
•     225χλµ περίπου βορειοδυτικά της πόλης των Αθηνών 

 
 

1.3 Περιγραφή ακινήτων 

Πρόκειται για σαράντα (40) δηµόσια ακίνητα µε  Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 
1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906. Οι υπό εξέταση ιδιοκτησίες αποτελούν οικόπεδα τα οποία 
βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης Στυλίδας Φθιώτιδας, στα όρια του Σχεδίου Πόλεως, βόρεια 
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαµίας – Βόλου και δυτικά του κέντρου της πόλης, στα 
οικοδοµικά τετράγωνα Ο.Τ. 32, 33, 37, 38, 43 και 44, συνολικής έκτασης σύµφωνα µε τους 
τίτλους κτήσης  21.310,00 τµ.   
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Εικ. 5 Απόσπασµα Ρυµοτοµικού Σχεδίου Πόλης  
Στυλίδας Κλ 1:2000 (ΚΕ∆ 1994). 

Εικ. 6 Απόσπασµα ∆ιαγράµµατος ΓΥΣ Κλ 1:5000  στο 
οποίο τοποθετήθηκαν τα δηµόσια ακίνητα (ΚΕ∆) 

 
Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά την έρευνα 
του Συµβούλου (Απόσπασµα Κτηµατολογικών Στοιχείων, Μητρώο Ακινήτων ΚΕ∆, τίτλους 
ιδιοκτησίας κλπ.) προκύπτει ότι τα ∆ηµόσια ακίνητα ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και 
κατοχή στην ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
∆ηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. Α.Ε).  
 
Τα εν λόγω ακίνητα προήλθαν από µεταβίβαση στο ∆ηµόσιο µε βάση δύο 
συµβολαιογραφικές πράξεις σύµβασης µεταβίβασης ακινήτων: 

• Υπ’ αριθµ. 32.312 / 05.07.1985 του Συµβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Οικονόµου, 
η οποία έχει µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Φαλάρων µε στοιχεία µεταγραφής: 
Τόµος 157, α/α 188, σύµφωνα µε την οποία παραχωρούνται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
για εξόφληση φόρου κληρονοµιάς από τον Νικόλαο Γαρδίκη του Οδυσσέως και της 
Αικατερίνης, την Αικατερίνη Γαρδίκη του Νικολάου και της Μαγδαληνής και τον 
Οδυσσέα – Στέφανο Γαρδίκη (23) ακίνητα µε ΑΒΚ 1842 έως ΑΒΚ1862, καθώς και τα 
ακίνητα µε ΑΒΚ 1864 και 1865. 

• Υπ’ αριθµ. 4.866 / 22.01.1986 της Συµβολαιογράφου Στυλίδας Αγγελικής ∆. Γεωργά - 
Σκαρλάτου, η οποία έχει µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Φαλάρων µε στοιχεία 
µεταγραφής: Τόµος 158, α/α 190, σύµφωνα µε οποία παραχωρούνται στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο για εξόφληση φόρου κληρονοµιάς από την Αικατερίνη σύζυγο Γεωργίου 
Ζωντανού και την Αικατερίνη σύζυγο Αντωνίου Παντελή (17) ακίνητα µε ΑΒΚ 1890 
έως ΑΒΚ1906. 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα εν λόγω ακίνητα ανά οικοδοµικό τετράγωνο. Για 
κάθε ιδιοκτησία αναγράφεται η επιφάνειά της σύµφωνα µε τον αρχικό τίτλο µεταβίβασης από 
τους ιδιώτες στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο αριθµός της Συµβολαιογραφικής Πράξης Σύµβασης 
Μεταβίβασης Ακινήτων.  

α/α Στοιχεία 
ακινήτου Ο.Τ. 

Επιφάνεια 
κατά τίτλο 

(τ.µ) 

Α/Α βάσει 
τίτλων 

Σύµβαση Μεταβίβασης 
Ακινήτων 

1 ΑΒΚ 1842 

32 

487,00 16 32.312 / 05.07.1985 
2 ΑΒΚ 1843 497,00 17 32.312 / 05.07.1985 
3 ΑΒΚ 1844 495,00 18 32.312 / 05.07.1985 
4 ΑΒΚ 1845 500,00 19 32.312 / 05.07.1985 
5 ΑΒΚ 1846 500,00 20 32.312 / 05.07.1985 
6 ΑΒΚ 1847 516,00 21 32.312 / 05.07.1985 
7 ΑΒΚ 1848 605,00 23 32.312 / 05.07.1985 
8 ΑΒΚ 1849 534,00 24 32.312 / 05.07.1985 

Μερικό Σύνολο 4.134,00   
9 ΑΒΚ 1850 33 523,00 52 32.312 / 05.07.1985 
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10 ΑΒΚ 1851 536,00 53 32.312 / 05.07.1985 
11 ΑΒΚ 1852 560,00 54 32.312 / 05.07.1985 
12 ΑΒΚ 1853 522,00 55 32.312 / 05.07.1985 
13 ΑΒΚ 1854 555,00 56 32.312 / 05.07.1985 
14 ΑΒΚ 1855 683,00 59 32.312 / 05.07.1985 
15 ΑΒΚ 1856 495,00 60 32.312 / 05.07.1985 
16 ΑΒΚ 1890 548,00 47 4866 / 22.01.1986 
17 ΑΒΚ 1891 438,00 48 4866 / 22.01.1986 
18 ΑΒΚ 1892 415,00 49 4866 / 22.01.1986 
19 ΑΒΚ 1893 430,00 50 4866 / 22.01.1986 
20 ΑΒΚ 1894 544,00 51 4866 / 22.01.1986 

Μερικό Σύνολο 6.249,00   
21 ΑΒΚ 1857 

37 

585,00 69 32.312 / 05.07.1985 
22 ΑΒΚ 1858 472,00 70 32.312 / 05.07.1985 
23 ΑΒΚ 1859 425,00 71 32.312 / 05.07.1985 
24 ΑΒΚ 1860 420,00 72 32.312 / 05.07.1985 
25 ΑΒΚ 1895 425,00 62 4866 / 22.01.1986 
26 ΑΒΚ 1896 600,00 66 4866 / 22.01.1986 
27 ΑΒΚ 1897 585,00 67 4866 / 22.01.1986 
28 ΑΒΚ 1898 600,00 68 4866 / 22.01.1986 

Μερικό Σύνολο 4.112,00   
29 ΑΒΚ 1861 

38 

643,00 27 32.312 / 05.07.1985 
30 ΑΒΚ 1862 612,00 29 32.312 / 05.07.1985 
31 ΑΒΚ 1899 533,00 32 4866 / 22.01.1986 
32 ΑΒΚ 1900 418,00 33 4866 / 22.01.1986 
33 ΑΒΚ 1901 435,00 34 4866 / 22.01.1986 
34 ΑΒΚ 1902 480,00 35 4866 / 22.01.1986 
35 ΑΒΚ 1903 713,00 25 4866 / 22.01.1986 

Μερικό Σύνολο 3.834,00   
36 ΑΒΚ 1904 

43 
634,00 44 4866 / 22.01.1986 

37 ΑΒΚ 1905 586,00 45 4866 / 22.01.1986 
38 ΑΒΚ 1906 618,00 46 4866 / 22.01.1986 

Μερικό Σύνολο 1.838,00   
39 ΑΒΚ 1864 

44 
583,00 83 32.312 / 05.07.1985 

40 ΑΒΚ 1865 560,00 84 32.312 / 05.07.1985 
Μερικό Σύνολο 1.143,00   

ΣΥΝΟΛΟ 21.310,00   

Πίνακας 1 Ύπό µελέτη δηµόσια ακίνητα 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ 234 και 243 αποφάσεις της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/Β/25.04.2013 και ΦΕΚ 
2883/Β/14.11.2013 αντίστοιχα) τα εν λόγω ακίνητα ιδιοκτησίας Ελληνικού ∆ηµοσίου  
µεταβιβάστηκαν και περιήλθαν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στην ανώνυµη 
εταιρία µε την επωνυµία Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. Α.Ε), µε διαχειριστή την ΕΤΑ∆ Α.Ε.  
 
Τα εξεταζόµενα ακίνητα αποτυπώνονται και στο από Απρίλιο 2000 τοπογραφικό διάγραµµα 
διανοµής οικοπέδων σε κλίµακα 1:500 της Τεχνικής Υπηρεσίας της Κτηµατικής Εταιρίας του 
∆ηµοσίου, του τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, προκειµένου για την 
εκπόνηση τοπογραφικού υποβάθρου και την εφαρµογή ρυµοτοµικών διαγραµµάτων στην 
περιοχή.  
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Εικ. 7  Απόσπασµα τοπογραφικού
τοπογράφου µηχανικού

 
Σύµφωνα µε το ίδιο τοπογραφικό
σχεδίου πόλης Στυλίδας, είναι
µεγαλύτερη άρτια έκταση και 
Επίσης δεν οφείλουν εισφορά σε
 
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται
κάθε ιδιοκτησία αναγράφεται η τελική
διάγραµµα, η απόφαση ∆ΕΑΑ καθώς
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α Στοιχεία 
Ακινήτου Ο.Τ.

1 ΑΒΚ 1842 

32 

2 ΑΒΚ 1843 
3 ΑΒΚ 1844 
4 ΑΒΚ 1845 
5 ΑΒΚ 1846 
6 ΑΒΚ 1847 
7 ΑΒΚ 1848 
8 ΑΒΚ 1849 

Error! Use the Home tab to apply Τίτλος to 

the text that you want to appear here.  Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ού διαγράµµατος διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας
µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500

τοπογραφικό διάγραµµα, τα εξεταζόµενα ακίνητα βρίσκονται
Στυλίδας είναι άρτια και οικοδοµήσιµα κατά κανόνα, προέρχονται
έκταση και κατά τη δηµιουργία τους δεν προκύπτουν µη

εισφορά σε γη και χρήµα. 

πίνακα περιγράφονται τα εν λόγω ακίνητα ανά οικοδοµικό
αναγράφεται η τελική επιφάνειά του σύµφωνα µε το ως 

απόφαση ∆ΕΑΑ καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ µεταβίβασης. 

 Τελική 
επιφάνεια (τ.µ) 

ΔΕΑΑ 

μεταβίβασης 
ΦΕΚ μεταβίβασης

 

482,26 243 2883/Β/14
495,1 243 2883/Β/14
499,46 243 2883/Β/14
479,3 243 2883/Β/14
473,9 243 2883/Β/14
508,51 243 2883/Β/14
510,38 243 2883/Β/14
543,34 243 2883/Β/14
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Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 

κλίµακα 1:500 

ακίνητα βρίσκονται εντός 
κανόνα, προέρχονται από 

προκύπτουν µη άρτια οικόπεδα. 

οικοδοµικό τετράγωνο. Για 
µε το ως άνω τοπογραφικό 

µεταβίβασης.  

ΦΕΚ μεταβίβασης 

Β/14-11-2013 
Β/14-11-2013 
Β/14-11-2013 
Β/14-11-2013 
Β/14-11-2013 
Β/14-11-2013 
Β/14-11-2013 
Β/14-11-2013 
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Μερικό Σύνολο 3.992,25     
9 ΑΒΚ 1850 

33 

581,99 243 2883/Β/14-11-2013 
10 ΑΒΚ 1851 594,58 243 2883/Β/14-11-2013 
11 ΑΒΚ 1852 614,11 243 2883/Β/14-11-2013 
12 ΑΒΚ 1853 567,54 243 2883/Β/14-11-2013 
13 ΑΒΚ 1854 615,61 243 2883/Β/14-11-2013 
14 ΑΒΚ 1855 584,72 234 1020/Β/25-04-2013 
15 ΑΒΚ 1856 492,2 243 2883/Β/14-11-2013 
16 ΑΒΚ 1890 548,82 234 1020/Β/25-04-2013 
17 ΑΒΚ 1891 543,93 234 1020/Β/25-04-2013 
18 ΑΒΚ 1892 508,38 234 1020/Β/25-04-2013 
19 ΑΒΚ 1893 428,1 234 1020/Β/25-04-2013 
20 ΑΒΚ 1894 612,55 234 1020/Β/25-04-2013 

Μερικό Σύνολο 6.692,53     
21 ΑΒΚ 1857 

37 

579,71 243 2883/Β/14-11-2013 
22 ΑΒΚ 1858 467,78 243 2883/Β/14-11-2013 
23 ΑΒΚ 1859 422,11 243 2883/Β/14-11-2013 
24 ΑΒΚ 1860 418,87 243 2883/Β/14-11-2013 
25 ΑΒΚ 1895 445,69 234 1020/Β/25-04-2013 
26 ΑΒΚ 1896 579,54 234 1020/Β/25-04-2013 
27 ΑΒΚ 1897 579,54 243 2883/Β/14-11-2013 
28 ΑΒΚ 1898 579,71 243 2883/Β/14-11-2013 

Μερικό Σύνολο 4.072,95     
29 ΑΒΚ 1861 

38 

646,94 234 1020/Β/25-04-2013 
30 ΑΒΚ 1862 656,65 234 1020/Β/25-04-2013 
31 ΑΒΚ 1899 534,29 243 2883/Β/14-11-2013 
32 ΑΒΚ 1900 410,92 243 2883/Β/14-11-2013 
33 ΑΒΚ 1901 496,27 243 2883/Β/14-11-2013 
34 ΑΒΚ 1902 486,08 243 2883/Β/14-11-2013 
35 ΑΒΚ 1903 710,69 234 1020/Β/25-04-2013 

Μερικό Σύνολο 3.941,84     
36 ΑΒΚ 1904 

43 
634,04 234 1020/Β/25-04-2013 

37 ΑΒΚ 1905 587,94 234 1020/Β/25-04-2013 
38 ΑΒΚ 1906 628,68 234 1020/Β/25-04-2013 

Μερικό Σύνολο 1.850.66     
39 ΑΒΚ 1864 

44 
650,97 234 1020/Β/25-04-2013 

40 ΑΒΚ 1865 632,9 234 1020/Β/25-04-2013 
Μερικό Σύνολο 1.283,87     

ΣΥΝΟΛΟ 21.834,10 
    

Πίνακας 2 Ύπό µελέτη δηµόσια ακίνητα 
 
 
Σήµερα, τα εξεταζόµενα ακίνητα βρίσκονται εντός του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Πόλεως της Στυλίδας και εντός του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Στυλίδας, µε 
προβλεπόµενες χρήσεις αµιγούς κατοικίας για τα οικόπεδα εντός των Ο.Τ 33, 37 και 44 και 
προβλεπόµενες χρήσεις τοπικού κέντρου για τα Ο.Τ. 32, 38 και 43.  
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Εικ. 8,9 Απόσπασµα Μελέτης Γ.Π.Σ. ∆. Ε. Στυλίδας Κλ 1:5000  (η εξεταζόµενη περιοχή µε κίτρινη διαγράµµιση)  
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία τα ακίνητα είναι όλα άρτια. Σηµειώνεται 
ότι καθώς δεν έχει γίνει πράξη εφαρµογής στην περιοχή (σχέδιο προ του 1983) οι 
προβλεπόµενοι από το σχέδιο πόλης δρόµοι και πλατείες είναι αδιάνοικτοι, όπως φαίνεται 
και στην αναλυτική περιγραφή των ακινήτων. Ως αποτέλεσµα, υπάρχουν προβλήµατα στον 
ακριβή εντοπισµό των ακινήτων. Επίσης, σύµφωνα µε την πολεοδοµική νοµοθεσία, λόγω 
των παραπάνω, (28) ακίνητα είναι µη οικοδοµήσιµα, ως µη έχοντα πρόσωπο σε 
διανοιχθείσα οδό, έως τη σύνταξη πράξεων αναλογισµού και την αποζηµίωση των 
δικαιούχων για τη  διάνοιξη των δρόµων. 
 
Συγκεκριµένα πρόκειται για : 

• όλα τα ακίνητα που εντάσσονται στο Ο.Τ. 32 µε ΑΒΚ 1842 έως ΑΒΚ 1849 
• όλα τα ακίνητα που εντάσσονται στο Ο.Τ. 33 µε ΑΒΚ 1850 έως ΑΒΚ 1856 και ΑΒΚ 

1890 έως 1893 
• τα ακίνητα µε ΑΒΚ 1899, 1862, 1861 και 1903 που εντάσσονται στο Ο.Τ. 38 και  
• τα ακίνητα µε ΑΒΚ 1858, 1898, 1896 και 1895 που εντάσσονται στο Ο.Τ. 37  

 
Τα παραπάνω ακίνητα θα καταστούν οικοδοµήσιµα είτε µε την ολοκλήρωση της πράξης 
εφαρµογής είτε µε πράξη παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τµήµατος οικοπέδου 
στο ∆ήµο για τη δηµιουργία δρόµου και σύνταξη πράξης αναλογισµού για τον καθορισµό των 
εισφορών. 
 
Τα υπόλοιπα 12  ακίνητα, δηλαδή: 

• τα ακίνητα µε ΑΒΚ  1864 και ΑΒΚ 1865 που εντάσσονται στο Ο.Τ. 44 
• τα ακίνητα µε ΑΒΚ  1904 έως 1906 που εντάσσονται στο Ο.Τ. 43 
• τα ακίνητα µε ΑΒΚ 1900 έως 1902 που εντάσσονται στο Ο.Τ. 38  
• τα ακίνητα µε ΑΒΚ 1859 και ΑΒΚ 1960 που εντάσσονται στο Ο.Τ. 37  

 
   είναι άρτια και οικοδοµήσιµα και ισχύουν οι παρακάτω όροι δόµησης: 
 
 
 
 
 

Ελάχιστο Εµβαδόν 400,00 τµ 
Ελάχιστο πρόσωπο 15,00 µ 
Ελάχιστο Βάθος 25,00 µ 
Μέγιστο Ύψος 8,00 µ 

Ποσοστό Κάλυψης 40% 



<ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑΔΕΣ Error! Use the Home tab to apply Τίτλος to 

the text that you want to appear here.

 

Συντελεστής
Σύστηµα ∆όµησης

 
 
Αναλυτικά η περιγραφή των ακινήτων
 
Ο.Τ. 32: περιλαµβάνει (8) ακίνητα
   

 
Εικ. 10  Απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος

τοπογράφου µηχανικού
 
               

 Α.Β.Κ. 1842 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο
πρόσωπο επί µη διανοιγµένης
διανοιγµένης ανώνυµης δηµοτικής
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής
 

• Ανατολικά, σε πλευρά
Α.Β.Κ. 1843). 

• Βορειοανατολικά, σε πλευρά
στοιχεία Α.Β.Κ. 1843). 

• Βορειοδυτικά, σε πλευρά
Α.Β.Κ. 1845). 

• Νοτιοδυτικά, σε πλευρά
δηµοτική οδό, πλάτους

Error! Use the Home tab to apply Τίτλος to 

the text that you want to appear here.  Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Συντελεστής ∆όµησης 1,00 
Σύστηµα ∆όµησης Πανταχόθεν ελεύθερο 

περιγραφή των ακινήτων ανά Ο.Τ. έχει ως ακολούθως: 

ακίνητα µε ΑΒΚ 1842 έως ΑΒΚ 1849. 

 

τοπογραφικού διαγράµµατος διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500

γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, πολυγωνικού
διανοιγµένης ανώνυµης δηµοτικής οδού πλάτους 10,00 µ στα

ανώνυµης δηµοτικής οδού, πλάτους 12,00 µ, στα νοτιοδυτικά

όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά
µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής

Φθιώτιδας καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό
µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 

οικόπεδο Α Β.Κ. 1842 (µε στοιχεία 71,72,73,70,69 στο από
διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου

σε πλευρά (72-73), µήκους 24,70 µ, µε δηµόσιο ακίνητο

Βορειοανατολικά σε πλευρά (71-72), µήκους 4,60 µ, µε δηµόσιο
 

σε πλευρά (69-71), µήκους 26,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο

ευρά (69-70), µήκους 16,43 µ, µε µη διανοιγµένης
πλάτους 12,00 µ. 
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Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 
κλίµακα 1:500 

πολυγωνικού σχήµατος, µε 
πλάτους 10,00 µ στα νότια, και µη 

νοτιοδυτικά.  

προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
Καταγραφής της Κτηµατικής 
τοπογραφικό διάγραµµα του 

στο από Απριλίου 2000 
Χ Σαλόγιανου), συνορεύει : 

δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 

µε δηµόσιο ακίνητο (υπό 

δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 

µη διανοιγµένης ανώνυµη 
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• Νότια, σε πλευρά (70-73), µήκους 16,42 µ, µε µη διανοιγµένης ανώνυµη δηµοτική 
οδό, πλάτους 10,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 

 
Εικ. 11  Οριοθέτηση οικοπέδων 

 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1843 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, σχεδόν ορθογωνικού 
σχήµατος, µε πρόσωπο επί µη διανοιγµένης ανώνυµης δηµοτικής οδού πλάτους 10,00 µ στα 
νότια.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1843 (µε στοιχεία 71,62,61,60,74,73,72,71 στο από Απριλίου 
2000 τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), 
συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (60-74), µήκους 33,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1844). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (71-72), µήκους 4,60 µ, και σε πλευρά (72-73), µήκους 24,70 µ, µε 
δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 1842). 

• Βόρεια, σε πλευρά (71-62), µήκους 4,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1845), σε πλευρά (62-61), µήκους 10,60 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1848), και σε πλευρά (61-60), µήκους 4,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1849). 
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• Νότια, σε πλευρά (73-74), µήκους 15,00 µ, µε µη διανοιγµένη ανώνυµη δηµοτική οδό, 
πλάτους 10,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
 
Α.Β.Κ. 1844 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί ανώνυµης δηµοτικής οδού πλάτους 10,00 µ στα νότια, και της µη διανοιγµένης 
δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ, στα ανατολικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1844 (µε στοιχεία 60,59,75,74,60 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (59-75), µήκους 33,40 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου πλάτους 10,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (60-74), µήκους 33,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1843). 

• Βόρεια, σε πλευρά (60-59), µήκους 15,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1849). 

• Νότια, σε πλευρά (74-75), µήκους 15,00 µ, µε µη διανοιγµένη ανώνυµη δηµοτική οδό, 
πλάτους 10,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
 
Α.Β.Κ. 1845 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, πολυγωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί ανώνυµης δηµοτικής οδού πλάτους 12,00 µ στα νοτιοδυτικά.  
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Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1845 (µε στοιχεία 68,64,63,62,71,69,68 στο από Απριλίου 
2000 τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), 
συνορεύει : 
 

• Βορειοανατολικά, σε πλευρά (63-62), µήκους 10,60 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό 
στοιχεία Α.Β.Κ. 1848). 

• Νοτιοανατολικά, σε πλευρά (69-71), µήκους 30,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό 
στοιχεία Α.Β.Κ. 1842), και σε πλευρά (71-62), µήκους 4,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο 
(υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 1843). 

• Βορειοδυτικά, σε πλευρά (68-64), µήκους 25,80 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1846). 

• Νοτιοδυτικά, σε πλευρά (68-69), µήκους 15,80 µ, µε µη διανοιγµένη ανώνυµη 
δηµοτική οδό, πλάτους 12,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (64-63), µήκους 8,00 µ, µε ιδιοκτησία αγνώστου. 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1846 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, πολυγωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ στα δυτικά, και επί µη 
διανοιγµένης ανώνυµης δηµοτικής οδού, πλάτους 12,00 µ στα νοτιοδυτικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1846 (µε στοιχεία 66,65,64,68,67,66 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Βορειοανατολικά, σε πλευρά (65-64), µήκους 10,40 µ, µε ιδιοκτησία αγνώστου. 
• Νοτιοανατολικά, σε πλευρά (64-68), µήκους 25,80 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό 

στοιχεία Α.Β.Κ. 1845). 
• ∆υτικά, σε πλευρά (66-67), µήκους 6,32 µ, µε δηµοτική οδό Λαπάτα, πλάτους 12,00 

µ. 
• Νοτιοδυτικά, σε πλευρά (67-68), µήκους 21,50 µ, µε µη διανοιγµένη ανώνυµη 

δηµοτική οδό, πλάτους 12,00 µ. 
• Βόρεια, σε πλευρά (66-65), µήκους 25,70 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1847). 
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Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1847 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ στα δυτικά, και επί µη 
διανοιγµένης ανώνυµης δηµοτικής οδού (κατά την αυτοψία ευρέθηκε ως οδός Κρυστάλλη), 
πλάτους 10,00 µ στα βόρεια.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1847 (µε στοιχεία 54,55,65,66,54 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (55-65), µήκους 19,50 µ, µε ιδιοκτησία αγνώστου. 
• ∆υτικά, σε πλευρά (54-66), µήκους 20,00 µ, µε δηµοτική οδό Λαπάτα, πλάτους 12,00 

µ. 
• Βόρεια, σε πλευρά (54-55), µήκους 25,80 µ, µε µη διανοιγµένη ανώνυµη δηµοτική 

οδό (κατά την αυτοψία ευρέθηκε ως οδός Κρυστάλλη), πλάτους 10,00 µ. 
• Νότια, σε πλευρά (66-65), µήκους 25,70 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1846). 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1848 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, πολυγωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί µη διανοιγµένης ανώνυµης δηµοτικής οδού (κατά την αυτοψία ευρέθηκε ως 
οδός Κρυστάλλη), πλάτους 10,00 µ στα βόρεια.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
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Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1848 (µε στοιχεία 56,57,61,62,63,56 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (57-61), µήκους 32,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1849). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (56-63), µήκους 26,90 µ, µε ιδιοκτησία αγνώστου. 
• Βόρεια, σε πλευρά (56-57), µήκους 15,35 µ, µε µη διανοιγµένη ανώνυµη δηµοτική 

οδό (κατά την αυτοψία ευρέθηκε ως οδός Κρυστάλλη), πλάτους 10,00 µ. 
• Νότια, σε πλευρά (62-61), µήκους 10,60 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1843). 
• Νοτιοδυτικά, σε πλευρά (63-62), µήκους 10,60 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 

Α.Β.Κ. 1845). 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1849 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 32, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί µη διανοιγµένης ανώνυµης δηµοτικής οδού (κατά την αυτοψία ευρέθηκε ως 
οδός Κρυστάλλη), πλάτους 10,00 µ στα βόρεια, και επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα ανατολικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1849 (µε στοιχεία 57,58,59,60,61,57 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (58-59), µήκους 30,14 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (57-61), µήκους 32,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1848). 

• Βόρεια, σε πλευρά (57-58), µήκους 15,50 µ, µε µη διανοιγµένη ανώνυµη δηµοτική 
οδό, πλάτους 10,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (61-60) µήκους 4,50 µ µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1843  και σε πλευρά (60-59), µήκους 19,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1844). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
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• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της
γη) και από κάποιες ελιές. 
 

 
Ο.Τ. 33: περιλαµβάνει (12) ακίνητα
1894. 

Εικ. 12  Απόσπασµα τοπογραφικού
τοπογράφου µηχανικού

 
Α.Β.Κ. 1850 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης
ανατολικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ
2000 τοπογραφικό διάγραµµα
συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (14
Πολυτεχνείου, πλάτους

• ∆υτικά, σε πλευρά (21
Α.Β.Κ. 1891 & 1894). 

• Βόρεια, σε πλευρά (15
1852). 

• Νότια, σε πλευρά (21
Α.Β.Κ. 1892 & 1893). 
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Βλάστηση :  
οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται

σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση

περιλαµβάνει (12) ακίνητα µε ΑΒΚ 1850 έως ΑΒΚ 1856 και ΑΒΚ

 
τοπογραφικού διαγράµµατος διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας

τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500

ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού
µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους

όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά
µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής

Φθιώτιδας καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό
µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 

οικόπεδο Α Β.Κ. 1850 (µε στοιχεία 15,14,23,22,21,20,15 στο
διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ

σε πλευρά (14-23), µήκους 15,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη
πλάτους 10,00 µ. 

πλευρά (21-20-15), µήκους 15,40 µ, µε δηµόσια ακίνητα
 

πλευρά (15-14), µήκους 38,98 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό

1-22-23), µήκους 37,66 µ, µε δηµόσια ακίνητα
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του χαρακτηρίζεται ως 
από χαµηλή βλάστηση (φυτική 

και ΑΒΚ 1890 έως ΑΒΚ 

Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 
κλίµακα 1:500 

ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πλάτους 10,00 µ στα 

προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
Καταγραφής της Κτηµατικής 
τοπογραφικό διάγραµµα του 

 15,14,23,22,21,20,15 στο από Απριλίου 
µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), 

µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 

δηµόσια ακίνητα (υπό στοιχεία 

ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

δηµόσια ακίνητα (υπό στοιχεία 
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Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1851 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ στα δυτικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1851 (µε στοιχεία 8,11,12,16,17,8 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (11-12-16), µήκους 15,70 µ, µε δηµόσια ακίνητα (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1852 & 1854). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (8-17), µήκους 15,70 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (8-11), µήκους 38,27 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1853). 

• Νότια, σε πλευρά (17-16), µήκους 37,97 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1894). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1852 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα 
ανατολικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
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Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1852 (µε στοιχεία 12,13,14,15,16,12 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (13-14), µήκους 15,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (12-16), µήκους 13,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1851) και σε πλευρά (16-15), µήκους 3,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1894). 

• Βόρεια, σε πλευρά (12-13), µήκους 40,36 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1854). 

• Νότια, σε πλευρά (15-14), µήκους 38,98 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1850). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1853 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, σχεδόν ορθογωνικού 
σχήµατος, µε πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ 
στα δυτικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1853 (µε στοιχεία 7,6,10,11,8,7 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (6-10), µήκους 6,00 µ, και σε πλευρά (10-11), µήκους 12,28 µ, 
µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 1854) και σε πλευρά µήκους 2,00 µ µε 
δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 1855). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (7-8), µήκους 15,06 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό Λαπάτα, 
πλάτους 12,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (7-6), µήκους 39,26 µ, µε ιδιοκτησίες Κούτσου/ Πανοπούλου και 
Γεροδήµου / Μιχαλίτση. 

• Νότια, σε πλευρά (8-11), µήκους 38,27 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1851). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
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Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1854 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, σχεδόν ορθογωνικού 
σχήµατος, µε πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 
10,00 µ στα ανατολικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1854 (µε στοιχεία 9,5,4,13,12,11,10,9 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (4-13), µήκους 15,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (11-12), µήκους 4,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1851), και σε πλευρά (9-10-11), µήκους 10,61 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1853). 

• Βόρεια, σε πλευρά (9-5), µήκους 22,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1855)  και σε πλευρά (5-4), µήκους 19,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ.  
1856). 

• Νότια, σε πλευρά (12-13), µήκους 40,36 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1852). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1855 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Καρκαλή, πλάτους 12,00 µ στα βόρεια.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1855 (µε στοιχεία 1,2,5,9,6,1 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
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• Ανατολικά, σε πλευρά (2-5), µήκους 26,37 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 

Α.Β.Κ. 1856). 
• ∆υτικά, σε πλευρά (1-6), µήκους 26,80 µ, µε ιδιοκτησία Κούτσου - Πανοπούλου και σε 

πλευρά (6-9) µήκους 2,00µ µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 1853). 
• Βόρεια, σε πλευρά (1-2), µήκους 22,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Καρκαλή, πλάτους 

12,00 µ. 
• Νότια, σε πλευρά (9-5), µήκους 22,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1854). 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1856 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Καρκαλή, πλάτους 12,00 µ στα βόρεια, και επί της µη 
διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα ανατολικά.  
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1856 (µε στοιχεία 2,3,4,5,2 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (3-4), µήκους 26,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (2-5), µήκους 26,37 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1855). 

• Βόρεια, σε πλευρά (2-3), µήκους 18,40 µ, µε τη δηµοτική οδό Καρκαλή, πλάτους 
12,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (5-4), µήκους 19,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1854). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 

 
Α.Β.Κ. 1890 
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• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ στα δυτικά, και 
επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ στα νότια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1890 (µε στοιχεία 18,19,27,28,18 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (19-27), µήκους 29,25 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1891). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (18-28), µήκους 29,30 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (18-19), µήκους 19,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1894). 

• Νότια, σε πλευρά (28-27), µήκους 18,50 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη), και από κάποιες ελιές. 
 

Α.Β.Κ. 1891 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ στα νότια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1891 (µε στοιχεία 19,20,21,26,27,19 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (20-21), µήκους 2,34 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1850) και σε πλευρά (21-26), µήκους 26,82 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό 
στοιχεία Α.Β.Κ. 1892). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (19-27), µήκους 29,25 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1890). 

• Βόρεια, σε πλευρά (19-20), µήκους 18,66 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1894). 
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• Νότια, σε πλευρά (27-26), µήκους 18,60 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη), και από κάποιες ελιές. 
 

Α.Β.Κ. 1892 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ στα νότια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1892 (µε στοιχεία 21,22,25,26,21 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (22-25), µήκους 25,54 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1893). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (21-26), µήκους 26,82 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1891). 

• Βόρεια, σε πλευρά (21-22), µήκους 19,36 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1850). 

• Νότια, σε πλευρά (26-25), µήκους 19,50 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 

Α.Β.Κ. 1893 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, τραπέζιου σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ στα νότια, 
και της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα ανατολικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
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Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1893 (µε στοιχεία 22,23,24,25,22 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (23-24), µήκους 24,47 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (22-25), µήκους 25,54 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1892). 

• Βόρεια, σε πλευρά (22-23), µήκους 18,30 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1850). 

• Νότια, σε πλευρά (25-24), µήκους 16,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1894 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 33, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ στα δυτικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1894 (µε στοιχεία 17,16,15,20,19,18,17 στο από Απριλίου 
2000 τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), 
συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά σε πλευρά (16-15), µήκους 3,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό 
στοιχεία Α.Β.Κ. 1852) και σε πλευρά (15-20), µήκους 13,06 µ, µε δηµόσιο ακίνητο 
(υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 1850). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (17-18), µήκους 16,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Λαπάτα, πλάτους 12,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (17-16), µήκους 37,97 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1851). 

• Νότια, σε πλευρά (18-19), µήκους 19,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1890), και σε πλευρά (19-20), µήκους 18,66 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1891). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
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• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Ο.Τ. 37: περιλαµβάνει (8) ακίνητα
 

                         
Εικ. 13  Απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος

τοπογράφου µηχανικού
 
Α.Β.Κ. 1857 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1857 (
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (33
8,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (35
1898). 

• Βόρεια, σε πλευρά (35
1860), και σε πλευρά (34

• Νότια, σε πλευρά (40-
1897). 
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Βλάστηση :  
οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται

σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση

ακίνητα µε ΑΒΚ 1857 έως ΑΒΚ 1860 και ΑΒΚ 189

 
τοπογραφικού διαγράµµατος διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας

τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500

ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, ορθογωνικού
δηµοτικής οδού Κύπρου, πλάτους 8,00 µ στα ανατολικά. 

όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά
µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής

Φθιώτιδας καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό
µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 

οικόπεδο Α Β.Κ. 1857 (µε στοιχεία 35,34,33,41,40,35 στο από
διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου

πλευρά (33-41), µήκους 15,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Κύπρου

πλευρά (35-40), µήκους 15,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό

πλευρά (35-34), µήκους 8,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό
πλευρά (34-33) µήκους 30,65µ µε ιδιοκτησία αγνώστου

-41), µήκους 38,64 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό
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του χαρακτηρίζεται ως 
από χαµηλή βλάστηση (φυτική 

και ΑΒΚ 1895 έως ΑΒΚ 1898. 

 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 

κλίµακα 1:500 

ορθογωνικού σχήµατος, µε 
ανατολικά.  

προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
Καταγραφής της Κτηµατικής 
τοπογραφικό διάγραµµα του 

στο από Απριλίου 2000 
Χ Σαλόγιανου), συνορεύει : 

δηµοτική οδό Κύπρου, πλάτους 

ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
αγνώστου. 

ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
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Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1858 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Καρκαλή, πλάτους 14,00 µ στα βόρεια, και επί της µη 
διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα δυτικά. 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1858 (µε στοιχεία 29,30,37,38,29 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (30-37), µήκους 28,07 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1859). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (29-38), µήκους 28,30 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (29-30), µήκους 16,50 µ, µε τη δηµοτική οδό Καρκαλή, πλάτους 
14,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (38-37), µήκους 16,70 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1898). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1859 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Καρκαλή, πλάτους 14,00 µ στα βόρεια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
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Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1859 (µε στοιχεία 30,31,36,37,30 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (31-36), µήκους 27,85 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1860). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (30-37), µήκους 28,07 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1858). 

• Βόρεια, σε πλευρά (30-31), µήκους 15,20 µ, µε τη δηµοτική οδό Καρκαλή, πλάτους 
14,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (37-36), µήκους 15,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1898). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Α.Β.Κ. 1860 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Καρκαλή, πλάτους 14,00 µ στα βόρεια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1860 (µε στοιχεία 31,32,34,35,36,31 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (32-34), µήκους 27,63 µ, µε ιδιοκτησία αγνώστου. 
• ∆υτικά, σε πλευρά (31-36), µήκους 27,85 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1859). 
• Βόρεια, σε πλευρά (31-32), µήκους 15,20 µ, µε τη δηµοτική οδό Καρκαλή, πλάτους 

14,00 µ. 
• Νότια, σε πλευρά (36-35), µήκους 7,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1898) και σε πλευρά (35-34), µήκους 8,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ.  
1857). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
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Α.Β.Κ. 1895 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, σχεδόν ορθογωνικού 
σχήµατος, µε πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 
10,00 µ στα δυτικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1895 (µε στοιχεία 45,44,47,46,45 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (44-47), µήκους 18,00 µ, µε ιδιοκτησία Παναγιώτη & 
Ευάγγελου Σκαρµούτσου. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (45-46), µήκους 17,30 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (45-44), µήκους 24,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1896). 

• Νότια, σε πλευρά (46-47), µήκους 26,00 µ, µε ιδιοκτησία αγνώστου. 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι µερικώς περιφραγµένο. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη). 
 

Α.Β.Κ. 1896 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου δηµοτικής οδού, πλάτους 
10,00 µ στα δυτικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1896 (µε στοιχεία 39,40,43,44,45,39 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (40-43), µήκους 15,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1897). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (39-45), µήκους 15,00 µ, µε τη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (39-40), µήκους 38,64 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1898). 
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• Νότια, σε πλευρά (45-44), µήκους 24,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1895) και σε πλευρά (44-43), µήκους 14,13 µ, µε ιδιοκτησία Παναγιώτη & Ευάγγελου 
Σκαρµούτσου. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι µερικώς περιφραγµένο. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη). 
 

Α.Β.Κ. 1897 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Κύπρου, πλάτους 8,00 µ στα ανατολικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1897 (µε στοιχεία 40,41,42,43,40 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (41-42), µήκους 15,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Κύπρου, πλάτους 
8,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (40-43), µήκους 15,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1896). 

• Βόρεια, σε πλευρά (40-41), µήκους 38,64 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1857). 

• Νότια, σε πλευρά (43-42), µήκους 38,63 µ, µε ιδιοκτησία Παναγιώτη & Ευάγγελου 
Σκαρµούτσου, Ευάγγελου Λαθούρη και αγνώστου. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι µερικώς περιφραγµένο. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη). 
 

 

Α.Β.Κ. 1898 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 37, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα 
δυτικά. 
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Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ
2000 τοπογραφικό διάγραµµα
συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά
Α.Β.Κ. 1857). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (38
Πολυτεχνείου, πλάτους

• Βόρεια, σε πλευρά (38
1858) σε πλευρά (37-
1859) και σε πλευρά (36
1860). 

• Νότια, σε πλευρά (39-
1896). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είνα
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της
γη), και από κάποιες ελιές. 
 

Ο.Τ. 38: περιλαµβάνει (7) ακίνητα

                         
Εικ. 14  Απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος

τοπογράφου µηχανικού
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όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά
µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής
ιδας καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό

µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 

οικόπεδο Α Β.Κ. 1898 (µε στοιχεία 38,37,36,35,40,39,38 στο
διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ

σε πλευρά (35-40), µήκους 15,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητ

πλευρά (38-39), µήκους 15,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη
πλάτους 10,00 µ. 

πλευρά (38-37), µήκους 16,70 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό
-36), µήκους 15,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό

πλευρά (36-35), µήκους 7,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό

-40), µήκους 38,64 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό

διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο
κάποιου είδους περίφραξη. 

Βλάστηση :  
οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται

σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση

περιλαµβάνει ακίνητα µε ΑΒΚ 1861 και 1862 και ΑΒΚ 1899 έως

 
τοπογραφικού διαγράµµατος διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας

τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 

 

  29 

προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
Καταγραφής της Κτηµατικής 
τοπογραφικό διάγραµµα του 

 38,37,36,35,40,39,38 στο από Απριλίου 
µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), 

ακίνητο (υπό στοιχεία 

διανοιγµένη δηµοτική οδό 

ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 

του χαρακτηρίζεται ως 
από χαµηλή βλάστηση (φυτική 

έως 1903. 

Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 
κλίµακα 1:500 
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Α.Β.Κ. 1861 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα 
δυτικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1861 (µε στοιχεία 88,89,90,91,92,88 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (89-90), µήκους 17,00 µ, µε ιδιοκτησία Αικατερίνης Γαρδίκη. 
• ∆υτικά, σε πλευρά (88-92), µήκους 17,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 

Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 
• Βόρεια, σε πλευρά (88-89), µήκους 38,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1862). 
• Νότια, σε πλευρά (92-91), µήκους 20,80 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

1903) και σε πλευρά (91-90), µήκους 16,90 µ, µε ιδιοκτησία Αικατερίνης Γαρδίκη. 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 

 
 
Α.Β.Κ. 1862 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38, πολυγωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα 
δυτικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1862 (µε στοιχεία 87,86,85,84,89,88,87 στο από Απριλίου 
2000 τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), 
συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (85-84), µήκους 11,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1901), και σε πλευρά (84-89), µήκους 8,40 µ µε ιδιοκτησία Αικατερίνης 
Γαρδίκη. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (87-88), µήκους 18,00 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 
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• Βόρεια, σε πλευρά (87-86), µήκους 17,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1899) και σε  πλευρά (86-85), µήκους 15,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1900). 

• Νότια, σε πλευρά (88-89), µήκους 38,20 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1861). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 

 
 
Α.Β.Κ. 1899 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38, τραπεζίου σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ στα 
δυτικά, και επί της δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ, στα βόρεια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1899 (µε στοιχεία 76,77,86,87,76 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (77-86), µήκους 27,85 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1900). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (76-87), µήκους 30,10 µ, µε τη µη διανοιγµένη δηµοτική οδό 
Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ. 

• Βόρεια, σε πλευρά (76-77), µήκους 20,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Κρυστάλλη, πλάτους 
10,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (87-86), µήκους 17,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1862). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 

Α.Β.Κ. 1900 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38, τραπεζίου σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ, στα βόρεια. 
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Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1900 (µε στοιχεία 77,78,85,86,77 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (78-85), µήκους 26,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1901). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (77-86), µήκους 27,85 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1899). 

• Βόρεια, σε πλευρά (77-78), µήκους 15,10 µ, µε τη δηµοτική οδό, Κρυστάλλη πλάτους 
10,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (86-85), µήκους 15,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1862). 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 

Α.Β.Κ. 1901 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38, πολυγωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ, στα βόρεια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1901 (µε στοιχεία 78,79,82,83,84,85,78 στο από Απριλίου 
2000 τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), 
συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (79-82), µήκους 18,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1902), και σε πλευρά (82-83), µήκους 16,00 µ, µε ιδιοκτησία Αθανασίας 
Αργυρίου. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (78-85), µήκους 26,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1900), και σε πλευρά (85-84), µήκους 11,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1862). 

• Βόρεια, σε πλευρά (78-79), µήκους 15,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Κρυστάλλη, πλάτους 
10,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (84-83), µήκους 9,05 µ, µε ιδιοκτησία Αικατερίνης Γαρδίκη. 
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Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ είναι µερικώς περιφραγµένο. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 

Α.Β.Κ. 1902 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38, τραπεζίου σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ, στα βόρεια και επί της 
δηµοτικής οδού Κύπρου, πλάτους 8,00 µ στα ανατολικά. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1902 (µε στοιχεία 79,80,81,82,79 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (80-81), µήκους 17,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Κύπρου, πλάτους 
8,00 µ. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (79-82), µήκους 18,50 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1901), και σε πλευρά (85-84), µήκους 11,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1862). 

• Βόρεια, σε πλευρά (79-80), µήκους 27,20 µ, µε τη δηµοτική οδό Κρυστάλλη, πλάτους 
10,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (82-81), µήκους 27,60 µ, µε ιδιοκτησία Αθανασίας Αργυρίου. 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι µερικώς περιφραγµένο. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη). 
 

Α.Β.Κ. 1903 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 38, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πολυτεχνείου, πλάτους 10,00 µ, στα 
δυτικά, και επί της µη διανοιγµένης δηµοτικής οδού Πατριάρχου Γρηγορίου, πλάτους 10,00 µ 
στα νότια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
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Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (91
• ∆υτικά, σε πλευρά (92

Πολυτεχνείου, πλάτους
• Βόρεια, σε πλευρά (92

1861). 
• Νότια, σε πλευρά (93

Πατριάρχου Γρηγορίου πλάτους
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Ο.Τ. 43: περιλαµβάνει (3) ακίνητα

Εικ. 15  Απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος
τοπογράφου µηχανικού

 
 
Α.Β.Κ. 1904 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς
τοπογράφου µηχανικού Χρήσ
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οικόπεδο Α Β.Κ. 1903 (µε στοιχεία 92,91,94,93,92 στο από
διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου

πλευρά (91-94), µήκους 34,46 µ, µε ιδιοκτησία Αικατερίνης
πλευρά (92-93), µήκους 33,86 µ, µε τη µη διανοιγµένη

πλάτους 10,00 µ. 
πλευρά (92-91), µήκους 20,80 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό

93-94), µήκους 20,82 µ, µε τη µη διανοιγµένη
Γρηγορίου, πλάτους 10,00 µ. 

διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο
κάποιου είδους περίφραξη. 

Βλάστηση :  
οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται

σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση

περιλαµβάνει ακίνητα µε ΑΒΚ 1904 έως 1906. 

τοπογραφικού διαγράµµατος διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500

ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 43, ορθογωνικού
δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ, στα βόρεια

του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά
µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής

Φθιώτιδας καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό
µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
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στο από Απριλίου 2000 
Χ Σαλόγιανου), συνορεύει : 

ιδιοκτησία Αικατερίνης Γαρδίκη. 
διανοιγµένη δηµοτική οδό 

ο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 

διανοιγµένη δηµοτική οδό 

οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 

του χαρακτηρίζεται ως 
από χαµηλή βλάστηση (φυτική 

 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 

κλίµακα 1:500 

ορθογωνικού σχήµατος, µε 
στα βόρεια. 

προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
Καταγραφής της Κτηµατικής 
τοπογραφικό διάγραµµα του 
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Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1904 (µε στοιχεία 95,96,101,102,95 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (96-101), µήκους 39,40 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1905). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (95-102), µήκους 40,00 µ, µε ιδιοκτησία Αικατερίνης Γαρδίκη. 
• Βόρεια, σε πλευρά (95-96), µήκους 16,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Κρυστάλλη, πλάτους 

10,00 µ. 
• Νότια, σε πλευρά (102-101), µήκους 16,00 µ, µε ιδιωτικό δρόµο, πλάτους 6,00 µ. 

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη). 
 

Α.Β.Κ. 1905 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 43,  ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ, στα βόρεια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1905 (µε στοιχεία 96,97,100,101,96 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (97-100), µήκους 39,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1906). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (96-101), µήκους 39,40 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1904). 

• Βόρεια, σε πλευρά (96-97), µήκους 15,00 µ, µε τη δηµοτική οδό Κρυστάλλη, πλάτους 
10,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (101-100), µήκους 15,00 µ, µε ιδιοκτησία Αικατερίνης Γαρδίκη. 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι οριοθετηµένο µε 
πασσάλους, ενώ δεν φέρει κάποιου είδους περίφραξη. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως 
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική 
γη) και από κάποιες ελιές. 
 

Α.Β.Κ. 1906 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
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Πρόκειται για ενδιάµεσο οικό
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (98
• ∆υτικά, σε πλευρά (97

Α.Β.Κ. 1905). 
• Βόρεια, σε πλευρά (97

10,00 µ. 
• Νότια, σε πλευρά (100

 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση
Το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι
γαιώδες. Το σύνολο σχεδόν της
γη) και από κάποιες ελιές. 
 
 
Ο.Τ. 44: περιλαµβάνει (2) ακίνητ
 

Εικ. 16  Απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος
τοπογράφου µηχανικού

 
 
Α.Β.Κ. 1864 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού
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ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 43,  τραπεζίου
δηµοτικής οδού Κρυστάλλη, πλάτους 10,00 µ, στα βόρεια

όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά
µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής

Φθιώτιδας καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό
µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 

οικόπεδο Α Β.Κ. 1906 (µε στοιχεία 97,98,99,100,97 στο από
διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου

πλευρά (98-99), µήκους 38,70 µ, µε ιδιοκτησία Ιωάννη Μαστίκη

πλευρά (97-100), µήκους 39,00 µ, µε δηµόσιο ακίνητ

πλευρά (97-98), µήκους 18,50 µ, µε τη δηµοτική οδό Κρυστάλλη

100-99), µήκους 14,00 µ, µε ιδιοκτησία Αικατερίνης

διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι µερικώς περιφραγµένο

Βλάστηση :  
οικόπεδο είναι ελαφρώς επικλινές. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται

σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση

περιλαµβάνει ακίνητα µε ΑΒΚ 1864 και 1865. 

τοπογραφικού διαγράµµατος διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500

οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44, ορθογωνικού
δηµοτικής οδού Καρκαλή, πλάτους 14,00 µ στα βόρεια. 
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τραπεζίου σχήµατος, µε 
στα βόρεια. 

προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
Καταγραφής της Κτηµατικής 
τοπογραφικό διάγραµµα του 

στο από Απριλίου 2000 
Χ Σαλόγιανου), συνορεύει : 

ιδιοκτησία Ιωάννη Μαστίκη. 
ακίνητο (υπό στοιχεία 

δηµοτική οδό Κρυστάλλη, πλάτους 

Αικατερίνης Γαρδίκη. 

είναι µερικώς περιφραγµένο. 

του χαρακτηρίζεται ως 
από χαµηλή βλάστηση (φυτική 

 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 

κλίµακα 1:500 

ορθογωνικού σχήµατος, µε 
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Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1864 (µε στοιχεία 48,49,52,53,48 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (49-52), µήκους 38,71 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία 
Α.Β.Κ. 1865). 

• ∆υτικά, σε πλευρά (48-53), µήκους 39,80 µ, µε ιδιοκτησίες Αργύρη Φερµελαντζή, 
∆ηµητρίου Λιάλιου, και Κων/νου Στάµου. 

• Βόρεια, σε πλευρά (48-49), µήκους 16,60 µ, µε δηµοτική οδό Καρκαλή, πλάτους 
14,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (53-52), µήκους 16,60 µ, µε ιδιοκτησία Αργύρη Φερµελαντζή. 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι µερικώς περιφραγµένο. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο έχει έντονη κλίση. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως γαιώδες. Το 
σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική γη). 

 
Α.Β.Κ. 1865 
 
• Σχήµα – Σύνορα :  
Πρόκειται για ενδιάµεσο οικόπεδο, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44, ορθογωνικού σχήµατος, µε 
πρόσωπο επί της δηµοτικής οδού Καρκαλή, πλάτους 14,00 µ στα βόρεια. 
 
Όσον αφορά στα όρια του οικοπέδου, αυτά επιβεβαιώθηκαν προσεγγιστικά κατά την αυτοψία 
µας, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο «Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας», καθώς και στο από Απριλίου 2000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου. 
 
Αναλυτικά το οικόπεδο Α.Β.Κ. 1865 (µε στοιχεία 49,50,51,52,49 στο από Απριλίου 2000 
τοπογραφικό διάγραµµα εφαρµογής του τοπογράφου µηχανικού Χ. Σαλόγιανου), συνορεύει : 
 

• Ανατολικά, σε πλευρά (50-51), µήκους 37,60 µ, µε ιδιοκτησίες Βασιλικής Μουστάκα 
και ∆ηµητρίου Κρόκου. 

• ∆υτικά, σε πλευρά (49-52), µήκους 38,71 µ, µε δηµόσιο ακίνητο (υπό στοιχεία Α.Β.Κ. 
1864). 

• Βόρεια, σε πλευρά (49-50), µήκους 16,60 µ, µε δηµοτική οδό Καρκαλή, πλάτους 
14,00 µ. 

• Νότια, σε πλευρά (52-51), µήκους 16,60 µ, µε ιδιοκτησία Αθανασίου Λυρίτση. 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εξεταζόµενο οικόπεδο είναι µερικώς περιφραγµένο. 
 
• Έδαφος – Κλίση – Βλάστηση :  
Το εξεταζόµενο οικόπεδο έχει έντονη κλίση. Το έδαφός του χαρακτηρίζεται ως γαιώδες. Το 
σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική γη). 

 
 
1.4 Προγραµµατιζόµενα ή εν εξελίξει έργα υποδοµής 
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Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν ότι προγραµµατίζονται ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη τα ακόλουθα έργα υποδοµής: 
 
• Τοπικό οδικό δίκτυο 
 

     
Εικ. 17, 18 ‘Αποψη τοπικού οδικού δικτύου 

Τα εξεταζόµενα ακίνητα βρίσκεται σε εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχή, 
σε µικρή µεν απόσταση από το κέντρο της πόλης, αλλά σε ηµιαστική περιοχή. Το τοπικό 
οδικό δίκτυο δεν είναι πλήρως διαµορφωµένο, µε κάποιους δρόµους να µην έχουν 
ακόµη διανοιχθεί. Η διάνοιξη των οδών µε τη δηµιουργία κρασπέδων θα συµβάλλει στην 
ανάπτυξη όχι µόνο της υπό µελέτης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

 
• Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης  

Σήµερα, από το ∆ήµο Στυλίδας διέρχεται η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, η 
οποία αποτελεί τµήµα του κύριου οδικού άξονα της χώρας Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-
Εύζωνοι (α/δ Π.Α.Θ.Ε.) µήκους 730 χλµ. Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδροµο 
µε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), 
νησίδα µε στηθαία ασφαλείας µεταλλικού τύπου, µεγάλο αριθµό ανισόπεδων κόµβων, 
σηράγγων, γεφυρών, διαβάσεων, κ.λπ., το µεγαλύτερο µέρος του οποίου παραδόθηκε 
στην κυκλοφορία περί το 2000. Παράλληλα, σηµαντικά έργα και βελτιώσεις 
(διαπλάτυνση οδοστρώµατος, διαµόρφωση διαχωριστικής νησίδας κ.λπ.) υλοποιήθηκαν 
στο «Πέταλο του Μαλιακού Κόλπου» για την εξυπηρέτηση και την ασφαλέστερη 
µετακίνηση των οδηγών που κινούνται στις περιοχές του Αγ. Κωνσταντίνου, των 
Καµένων Βούρλων, των Θερµοπυλών, κ.λπ., ενώ και σε αυτή την εργολαβία 
παραµένουν στάσιµα εκτεταµένα έργα, λόγω οικονοµικών δυσκολιών. 

 
Η Εθνική Οδός διέρχεται από το νότιο και παραλιακό άκρο του ∆ήµου και η κατάσταση 
που παρουσιάζει είναι σχετικά καλή, µε σηµαντικό ωστόσο αρνητικό σηµείο την έλλειψη 
διαχωριστικής νησίδας µεταξύ των δύο ρευµάτων κυκλοφορίας, που σε συνδυασµό µε 
την καθηµερινή διέλευση µεγάλου αριθµού οχηµάτων απαιτεί από τους οδηγούς 
αυξηµένη προσοχή για την ασφαλή µετακίνησή τους.  
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Εικ. 19, 20 ‘Αποψη Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

 
Κατά την αυτοψία και µετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδος (µε έδρα τη Λαµία) 
διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τµήµατος του α/δ Π.Α.Θ.Ε., ήτοι η 
παράκαµψη της Στυλίδας, µε τους κόµβους εισόδου να κατασκευάζονται εκατέρωθεν της 
Στυλίδας, στις περιοχές «Αγία Μαρίνα» και «Ράχες» αντίστοιχα.  
 

 
Εικ. 21 ‘Αποψη  α/δ Π.Α.Θ.Ε. 

 
Η ολοκλήρωση των έργων αναµένεται σε δύο έτη και κρίνεται σηµαντικής σηµασίας για 
την περιοχή, διότι αυτή τη στιγµή η Εθνική Οδός διέρχεται ουσιαστικά µέσα από την 
πόλη της Στυλίδας. Για το λόγο αυτό έχουν εδώ και χρόνια τοποθετηθεί φωτεινοί 
σηµατοδότες, γεγονός αδιανόητο για τα δεδοµένα των σύγχρονων ευρωπαϊκών 
αυτοκινητοδρόµων, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι η ενδεδειγµένη (αλλά προσωρινή) 
λύση. Επίσης δηµιουργούνται θετικές προοπτικές για την περιοχή, καθώς αναµένεται 
βελτίωση στην προσπέλαση του παραλιακού µετώπου.  
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         Εικ. 22 Οδικά έργα - ΠΑΘΕ                      
 

 
• ∆ίκτυο αποχέτευσης 

Το τµήµα του αποχετευτικού
είναι περίπου το 40% του συνολικού
δικτύου και η ολοκλήρωση
Επεξεργασίας Λαµίας (ΕΕΛ
επόµενα 30 χρόνια έχει επιτευχθεί
Λαµιέων για τη σύνδεση του
δίκτυο αποχέτευσης των οικιακ
το πλείστον από βόθρους
εκσυγχρονισµού του δικτύου
υγιεινή των κατοίκων και η καλύτερη
 
Κατά την έρευνά µας στην Τεχνική
διαπιστώσαµε κατά την αυτοψία
αποχέτευσης της Στυλίδας µε
(ΕΣΠΑ) το οποίο αναµένεται
δηµοπρατηθεί στη συνέχεια
καθαρισµού της Λαµίας.  
 

• Λιµένας Στυλίδας 
Όσον αφορά συγκεκριµένα το
προγραµµατικού σχεδίου ολοκληρωµένης
προβολή της µορφής του λιµένα
των έργων του λιµένα, καθώς
µέχρι το έτος 2044 (ECOS 
προσδιορισµού ίδρυσης και
δικτύου αυτών στη Περιφέρεια
κέντρων» και µε κριτήρια επιλογής
αγορές, το φυσικό ανάγλυφο
Στυλίδα αποτελεί µια από τις
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 
Ως προς την κύρια λιµενική υποδοµή
του ΠΠΧΣΑΑ το Εµπορικό
εµβέλειας.  
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ΠΑΘΕ                      Εικ. 23 Πέταλο Μαλιακού 

αποχετευτικού δικτύου της πόλης της Στυλίδας που έχει
του συνολικού έργου. Προβλέπεται η ολοκλήρωση

ολοκλήρωση του έργου µεταφοράς των λυµµάτων στην
ΕΕΛ). Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί

χρόνια έχει επιτευχθεί διαδηµοτική συνεργασία των ∆ήµων
σύνδεση του αποχετευτικού µε τον βιολογικό καθαρισµό

αποχέτευσης των οικιακών λυµάτων της υπόλοιπης περιοχής αποτελείται
από βόθρους. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται

του δικτύου αποχέτευσης του ∆ήµου έτσι ώστε να
κατοίκων και η καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος.  

µας στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Στυλίδας πληροφορηθήκαµε
κατά την αυτοψία, ότι είναι υπό κατασκευή η επέκταση

της Στυλίδας, µε αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων
οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί το έτος 2015, προκειµένου
στη συνέχεια η σύνδεσή του µε τις εγκαταστάσεις

 

συγκεκριµένα το λιµάνι της Στυλίδας έχει εκπονηθεί µελέτη
σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης (Master Plan) 

µορφής του λιµένα σε βάθος χρόνου. Περιλαµβάνει οικονοµοτεχνική
ιµένα, καθώς και πρόβλεψη µελλοντικής διακίνησης

 2044 (ECOS Μελετητική Α.Ε., 2011). Σύµφωνα µε
ίδρυσης και δηµιουργίας εµπορευµατικών – διακοµιστικών
στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Βιωσιµότητα – τεχνικές
κριτήρια επιλογής των θέσεων την προσβασιµότητα την

φυσικό ανάγλυφο και τη δυνατότητα σύνδεσης µε αγωγό φυσικού
αποτελεί µια από τις δύο βέλτιστες θέσεις χωροθέτησης εµπορευµατικών

Στερεάς Ελλάδας,  µε δεύτερη θέση το Σχηµατάρι.  

κύρια λιµενική υποδοµή της Περιφέρειας σύµφωνα µε την νέα
το Εµπορικό Λιµάνι της Στυλίδας αναφέρεται ως διαπεριφερειακής
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Στυλίδας που έχει κατασκευαστεί 
ολοκλήρωση του εν λόγω 

λυµµάτων στην Εγκατάσταση 
σηµαντικό να αναφερθεί ότι για τα 

συνεργασία των ∆ήµων Στυλίδας και 
καθαρισµό της Λαµίας. Το 

περιοχής αποτελείται ως επί 
χρόνια διαπιστώνεται η ανάγκη 

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η 

Στυλίδας πληροφορηθήκαµε και 
κατασκευή η επέκταση του δικτύου 

εθνικών κονδυλίων και πόρων 
έτος 2015, προκειµένου να 
εγκαταστάσεις του βιολογικού 

εκπονηθεί µελέτη καθορισµού του 
 (Master Plan) µε σκοπό την 

Περιλαµβάνει οικονοµοτεχνική µελέτη 
διακίνησης εµπορευµάτων 
Σύµφωνα µε τη «Μελέτη 
διακοµιστικών κέντρων ή 

τεχνικές προδιαγραφές 
προσβασιµότητα, την εγγύτητα σε 

µε αγωγό φυσικού αερίου, η 
τησης εµπορευµατικών πόλων 

σύµφωνα µε την νέα χωρική δοµή 
αναφέρεται ως διαπεριφερειακής 
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Εικ. 24 ‘Αποψη λιµένα Στυλίδας 

 
Επίσης την 21.1.2009 ανατέθηκε από τον ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας η µελέτη «Εκβάθυνση διαύλου και λιµενολεκάνης 
λιµένα Στυλίδας – επέκταση προβλήτας και κρηπιδωµάτων λιµένα Στυλίδας» στην 
σύµπραξη γραφείων ECOS Μελετητική Α.Ε., Γεωσύµβουλοι Ε.Π.Ε. και Κων/νος 
Πουρνάρας. Στην υποβληθείσα Οριστική Μελέτη περιλαµβάνονται κυρίως:  
• επέκταση του ανατολικού κρηπιδώµατος του προβλήτα σε µήκος 50 m µε βάθος 8,0 m 
• δηµιουργία κρηπιδώµατος στο µέτωπο του προβλήτα µήκους 110 m µε βάθος 8,0 m  
• δηµιουργία κρηπιδώµατος µήκους ~120 m στην δυτική πλευρά του προβλήτα µε βάθος 
3,5 m 
• δηµιουργία κρηπιδωµάτων συνολικού µήκους 400 m για την υποδοχή των αλιευτικών 
σκαφών στην ανατολική πλευρά της λιµενολεκάνης, µε βάθος 1,5 m σε µήκος 120 m και 
3,5 m σε µήκος 280 m 
• εκβάθυνση της λιµενολεκάνης σε βάθος 8 m στην περιοχή του χώρου ελιγµών των 
εµπορικών πλοίων, και 
• διεύρυνση του διαύλου σε πλάτος πυθµένα 70 m & εκβάθυνσή του µέχρι βάθους 8,0 
m. 

 
 
 
 

1.5 Προσβασιµότητα 

Τα εξεταζόµενα δηµόσια ακίνητα απέχει 225 χλµ. περίπου από το Κέντρο των Αθηνών και 17 
χλµ. περίπου από την πόλη της Λαµίας και βρίσκονται βόρεια της Παλαιάς Εθνικής Οδού 
Λαµίας – Βόλου, σε µικρή απόσταση από αυτή, περίπου 500µ.  
 
Η πρόσβαση επιτυγχάνεται είτε από την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, είτε από την 
επαρχιακή οδό Στυλίδας – ∆ίβρης (Παλαιά Εθνική Οδός Λαµίας – Βόλου). 
 
Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και µέσω σιδηροδροµικής γραµµής και 
συγκεκριµένα µέσω της διακλάδωσης του βασικού δικτύου του Ο.Σ.Ε., από το Λειανικλάδι 
προς τη Στυλίδα, η οποία έχει µήκος περίπου 30 χλµ.  Αναφέρεται ότι το σιδηροδροµικό 
δίκτυο Πειραιώς – Αθηνών – Θεσσαλονίκης αποτελεί το βασικό άξονα, που διακινεί το 
µεγαλύτερο µέρος του συνολικού µεταφορικού έργου του Ο.Σ.Ε. και ότι ο σταθµός 
«Λειανοκλάδι» είναι από τους πλέον πολυσύχναστους. Όµως η εν λόγω διακλάδωση 
«Λειανοκλάδι – Στυλίδα» διακινεί πολύ λίγους επιβάτες, γι’ αυτό και τα δροµολόγια της είναι 
αραιά και ορισµένες φορές αντικαθίστανται από λεωφορεία του Ο.Σ.Ε.  
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Εικ. 25 Προσβασιµότητα
 

Τα ακίνητα απέχουν 80 χλµ. περίπου
από το Αεροδρόµιο «Ελευθέριος
Κρατικό Αερολιµένα Θεσσαλονίκης
 
Το Αεροδρόµιο Λαµίας, απέχει
Λαµίας), ανήκει στην Πολεµική
Φθιώτιδος για όλες τις δραστηριότητές
 
Σε απόσταση 0,8 χλµ από την υπό
στην ευρύτερη περιοχή της έκτασης
περίπου, το Πορθµείο Αρκίτσας
απόσταση 105 χλµ. περίπου, το
κεντρικό λιµάνι της Ελλάδος, στον
 

Εικ. 26 Χάρτης αεροδροµίων Ελλάδος
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Προσβασιµότητα από κεντρικά λιµάνια και αεροδρόµια της Ελλάδος

 
χλµ. περίπου από το Αεροδρόµιο Νέας Αγχιάλου, 240 

Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και 295 χλµ. περίπου
Θεσσαλονίκης. 

Λαµίας απέχει 20 χλµ. περίπου από το ακίνητο (βρίσκεται
στην Πολεµική Αεροπορία και χρησιµοποιείται από
τις δραστηριότητές της, ενώ δεν έχει καµία εµπορική ή επιβατική

χλµ από την υπό εξέταση περιοχή βρίσκεται το λιµάνι της
περιοχή της έκτασης εντοπίζεται το λιµάνι του Αγίου Κωνσταντίου

Πορθµείο Αρκίτσας σε απόσταση 75 χλµ. Περίπου, το λιµάνι
περίπου, το Πορθµείο της Γλύφας σε απόσταση 40 χλµ

Ελλάδος, στον Πειραιά, σε απόσταση 235 χλµ περίπου

 
αεροδροµίων Ελλάδος Εικ. 27 Χάρτης αεροδροµίων
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αεροδρόµια της Ελλάδος 

Αγχιάλου, 240 χλµ. περίπου 
χλµ. περίπου από τον 

ακίνητο βρίσκεται δίπλα στα ΤΕΙ 
χρησιµοποιείται από την Αερολέσχη 

εµπορική ή επιβατική κίνηση.  

το λιµάνι της Στυλίδας, ενώ 
Αγίου Κωνσταντίου σε 60 χλµ. 

Περίπου το λιµάνι του Βόλου σε 
απόσταση 40 χλµ. περίπου και το 

περίπου. 

 
αεροδροµίων Ελλάδος 
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Συµπερασµατικά η πρόσβαση στα ακίνητα κρίνεται εύκολη, καθώς πρακτικά επιτυγχάνεται 
µέσω των οδών πρόσβασης στο λιµένα της Στυλίδας, που αποτελεί σηµείο αναφοράς για την 
περιοχή. Η σήµανση κρίνεται επαρκής. 
 
 
Αναφορικά δε µε τις αποστάσεις από τα κυριότερα αστικά κέντρα τα ακίνητα βρίσκονται: 
 

• 1χλµ περίπου δυτικά του κέντρου Στυλίδας 
• 18χλµ περίπου ανατολικά της πόλης της Λαµίας 
• 225 χλµ περίπου βορειοδυτικά της πόλης των Αθηνών 
• 280χλµ περίπου νοτιοδυτικά  της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 
 
1.6 Προσπελασιµότητα 

Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, η πρόσβαση στο ακίνητο επιτυγχάνεται µέσω του α/δ Π.Α.Θ.Ε. 
και της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς στην περιοχή της Στυλίδας δεν έχουν 
ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής του τµήµατος του α/δ Π.Α.Θ.Ε. «Αγία Μαρίνα – Ράχες» 
που αποτελεί την παράκαµψη Στυλίδας. Η προσπέλαση σε αυτό γίνεται εύκολα, µέσω της 
Παλαιάς Εθνικής Οδός Λαµίας – Βόλου.  
 

  
Εικ. 28, 29 Παλαιά Εθνική οδός Λαµίας – Βόλου 
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Εικ. 30 Προσπελασιµότητα
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οδικούς άξονες 
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2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
2.1 Κτηριακές εγκαταστάσεις  

Κατά την αυτοψία µας δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων.  
 

 
2.2 ∆ίκτυα- Λοιπή Τεχνική Υποδοµή 

Τα εξεταζόµενα ακίνητα βρίσκεται σε εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχή, σε 
µικρή µεν απόσταση από το κέντρο της πόλης, αλλά σε ηµιαστική, όχι πλήρως 
διαµορφωµένη περιοχή, συνεπώς οι υποδοµές του είναι βασικές. Η περιοχή τροφοδοτείται 
από δίκτυο ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, και τηλεφωνικό δίκτυο, ενώ κατά τα λοιπά 
εξυπηρετείται από τους γειτονικούς οικισµούς.  
 
• Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή 

Οπτικές ίνες έχουν περαστεί στην πλειοψηφία των κατοικηµένων περιοχών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Μέσα σε αυτές βρίσκεται και η ευρύτερη περιοχή 
της Στυλίδας, παρέχοντάς της τη δυνατότητα γρήγορου internet (24Mbps). Ωστόσο 
αρκετοί οικισµοί του ∆ήµου  δεν έχουν ακόµα αυτή τη δυνατότητα. Στο σηµείο αυτό 
είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Στυλίδας (και οι µέχρι σήµερα ∆ήµοι 
Εχιναίων και Πελασγίας) έχουν λάβει µέρος στο «Σχέδιο για την Ανάπτυξη της 
Ευρυζωνικότητας» της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, που προέβλεπε την κάλυψη ανοικτών δηµόσιων 
κεντρικών σηµείων σε δήµους όλης της χώρας µε ασύρµατα δίκτυα δωρεάν 
ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 
τηλεπικοινωνιακές υποδοµές του ∆ήµου συνδέονται µε τις εγκαταστάσεις του 
∆ορυφορικού Τηλεπικοινωνιακού σταθµού "ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ" (βρίσκονται στη 
Σκάρφεια), που αποτελεί βασικό τηλεπικοινωνιακό κόµβο της Φθιώτιδας και της 
Στερεάς Ελλάδας γενικότερα. 
 
 

• Ύδρευση  
Η Στυλίδα υδρεύεται από τα αρκετά καλής ποιότητας και ποσότητας νερά του όρους 
της Οίτης καθώς επίσης η Λαµία και όλα τα γύρω χωριά. Τα τελευταία χρόνια έχει 
διαπιστωθεί η ανάγκη εκσυγχρονισµού του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου και τα 
αντίστοιχα έργα έχουν προγραµµατιστεί και ενταχθεί στο πρόγραµµα «Θησέας».  
 
Σηµειώνεται µια γενικότερη ανάγκη βελτίωσης των δικτύων υποδοµής του ∆ήµου 
(δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης-οµβρίων). Εξάλλου στο νέο ΓΠΣ προτείνεται 
η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης (όπου απαιτείται) και επέκτασή του στις 
περιοχές που δεν έχει υλοποιηθεί το ρυµοτοµικό σχέδιο. 
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3 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧ
3.1 Εισαγωγή 

Τα εξεταζόµενα ακίνητα διοικητικά
διοικητικά υπάγεται στον Καλλικρατικό
∆ήµος Στυλίδας), µε γεωγραφικό
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
 

Εικ. 31,32 Χωροταξική ένταξη

 
Η ευρύτερη περιοχή των ακινήτων
ύπαρξη αρκετών κατοικιών, αλλά
Παλαιάς Εθνικής Οδός Λαµίας
 
Ο ∆ήµος Στυλίδας   (38.91389°N 22.61583°E)
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
και 225 χλµ από την Αθήνα. Ο
Φθιώτιδας και συνορεύει µε τους
στα δυτικά και ∆οµοκού στα βορειοδυτικά
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
Εύβοιας. Η έκταση του ∆ήµου ανέρχεται
συνολικής έκτασης της Περιφερειακής
περίπου 31,7 κατοίκων ανά τ.χλµ

Σύµφωνα µε το νόµο υπ’ αριθµ
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
της 7 Ιουνίου 2010, στην Περιφερειακή
αριθµό) δηµιουργήθηκαν 7 νέοι
παλαιών ΟΤΑ Εχιναίων, Πελασγίας
Στυλίδας του τέως ∆ήµου Στυλίδας
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού
Στερεάς Ελλάδας (2003), η Στυλίδα
ευρύτερη περιοχή της κέντρο ου
4ου επιπέδου. Οι υπόλοιποι οικι
Άνυδρο, Παλαιοκερασιά, Αχινός
Γλύφα) αποτελούν οικισµούς 5ου
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ακίνητα διοικητικά υπάγονται στη ∆ηµοτική Ενότητα 
στον Καλλικρατικό ∆ήµο Στυλίδας (διευρυµένος πρώην Καποδιστριακός
γεωγραφικό κωδικό 2707, ο οποίος µε τη σειρά του

Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφερειακής ‘Ένωσης ∆ήµων Στερεάς

    
Χωροταξική ένταξη ∆ήµου Στυλίδας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

των ακινήτων έχει ηµιαστικό, οικιστικό και αγροτικό 
κατοικιών, αλλά κυρίως ελεύθερων οικοπέδων.  Χωροθετείται
Οδός Λαµίας – Βόλου, µε άµεση και εύκολη πρόσβαση. 

38.91389°N 22.61583°E)  εκτείνεται στο βορειοανατολικό
Ενότητας Φθιώτιδας σε απόσταση περίπου 17 χλµ από την πόλη

α. Ο ∆ήµος συγκροτεί την γεωγραφική ενότητα
συνορεύει µε τους ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
∆οµοκού στα βορειοδυτικά. Βόρεια συνορεύει µε το ∆ήµο
Ενότητας Μαγνησίας και νότια µε τις βόρειες περιφερειακές

του ∆ήµου ανέρχεται στα 463,9 τ.χλµ και αντιπροσωπεύει
της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ εµφανίζει πυκνότητα

κατοίκων ανά τ.χλµ. 
 

νόµο υπ αριθµ. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
− Πρόγραµµα Καλλικράτης" που δηµοσιεύτηκε

στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας από τους παλαιούς
δηµιουργήθηκαν 7 νέοι. Ο νέος ∆ήµος Στυλίδας προέκυψε από τη

Εχιναίων Πελασγίας και Στυλίδας. Έδρα του ∆ήµου ορίστηκε
∆ήµου Στυλίδας. Όσον αφορά το οικιστικό δίκτυο σύµφωνα

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
η Στυλίδα και οι Ράχες αποτελούν µαζί µε τη

της κέντρο 1ου επιπέδου, ενώ η Πελασγία αποτελεί εξαρτηµένο
υπόλοιποι οικισµοί του ∆ήµου Στυλίδας (Λογγίτσι, Νεράιδα

Παλαιοκερασιά Αχινός, Καραβόµυλος, Αχλάδι, Σπαρτιά, Μύλοι
οικισµούς 5ου επιπέδου. 
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Ενότητα Στυλίδας, η οποία 
διευρυµένος πρώην Καποδιστριακός 

τη σειρά του υπάγεται στην 
∆ήµων Στερεάς Ελλάδας. 

 
Ενότητα Φθιώτιδας  

αγροτικό χαρακτήρα, µε την 
Χωροθετείται βόρεια της 

 

βορειοανατολικό τµήµα της 
χλµ από την πόλη της Λαµίας 

γεωγραφική ενότητα της Ανατολικής 
Ενότητας Φθιώτιδας Λαµιέων 

µε το ∆ήµο Αλµυρού της 
περιφερειακές ενότητες της 

αντιπροσωπεύει το 10,5% της 
εµφανίζει πυκνότητα πληθυσµού 

της Αυτοδιοίκησης και της 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 87Α' 
τους παλαιούς ΟΤΑ (25 στον 

προέκυψε από τη συνένωση των 
∆ήµου ορίστηκε η πόλη της 

οικιστικό δίκτυο, σύµφωνα µε το 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

µαζί µε τη Λαµία και την 
αποτελεί εξαρτηµένο κέντρο 
Λογγίτσι, Νεράιδα, Αυλάκι, 

Σπαρτιά Μύλοι, Βαθύκοιλο και 
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Η πόλη της Στυλίδας αποτελεί τη
την αρχαιότητα µε το όνοµα "Φάλαρα
χιλιόµετρο από τον φυσικό όρµο
παλαιά εθνική οδό Λαµίας-Βόλου
υπηρεσίες αποτελεί την έδρα του
 
Όσον αφορά την µορφολογία του
περιοχής, καθώς εκτείνεται στους
ενός απέραντου ελαιώνα, γεγονός
 
Τα χαρακτηριστικά µορφολογικά
το όρος Όθρυς, οι εκβολές του
οι πεδινές εκτάσεις που είναι σχετικά
∆ήµου και οι παραλιακές περιοχές
 
Καθοριστικό στοιχείο της θέσης
είναι ο διττός χαρακτήρας του ∆ήµου
πεδινή έκταση και ένα µεγάλο τµήµα
Όθρυος. 
 
Η πόλη της Στυλίδας βρίσκεται στο
εγγίζει την παραλιακή ζώνη και
αρχαία πόλη των Φαλάρων- και ο
επίνειο της Λαµίας. 
 
Οι περισσότεροι οικισµοί που αποτελούν
Με εξαίρεση τους παραθαλάσσιους
και οι Ράχες) που βρίσκονται
συµπεριλαµβανοµένης και της
παρουσιάζουν σηµαντικές κλίσεις
χαµηλότερων σηµείων τους. 
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Εικ. 33 ∆ήµοι Νοµού Φθιώτιδας 

αποτελεί τη µεγαλύτερη κωµόπολη της περιοχής και είναι
το όνοµα "Φάλαρα". Βρίσκεται σε απόσταση λίγο µεγαλύτερη
φυσικό όρµο που σχηµατίζει ο Μαλιακός Κόλπος και

Βόλου και στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, η οποία διαθέτοντας
την έδρα του νέου οµώνυµου ∆ήµου.  

µορφολογία του ∆ήµου παρατηρείται ποικιλοµορφία στο
εκτείνεται στους πρόποδες της Όθρυος µε αµφιθεατρική διάταξη
ελαιώνα γεγονός που ενισχύει την φυσική και αισθητική ιδιαιτερότητά

µορφολογικά στοιχεία που οριοθετούν το ∆ήµο Στυλίδας
εκβολές του ποταµού Σπερχειού, οι ορεινές περιοχές του ∆ήµου
που είναι σχετικά µικρής έκτασης στις κεντρικές και νότιες

παραλιακές περιοχές στο νότιο τµήµα του ∆ήµου.  

της θέσης του ∆ήµου αλλά και των προσδιορισµών
χαρακτήρας του ∆ήµου που προσδιορίζεται από µια µικρή σχετικά

ένα µεγάλο τµήµα ορεινού χώρου που φθάνει µέχρι και

Στυλίδας βρίσκεται στο στενότερο σηµείο διέλευσης, όπου το ορεινό
παραλιακή ζώνη και τον παράκτιο χώρο του Μαλιακού –στο ίδιο

και ο οµώνυµος λιµένας, που ήταν γνωστός παραδοσιακά

οικισµοί που αποτελούν το ∆ήµο βρίσκονται στους πρόποδες
παραθαλάσσιους οικισµούς (όπως η Αγ.Μαρίνα, ο Καραβόµυλος

βρίσκονται κτισµένοι σε πεδινές περιοχές, οι υπόλοιποι
νης και της Πελασγίας (παλιάς έδρας του οµώνυµου

σηµαντικές κλίσεις και υψοµετρικές διαφορές µεταξύ των υψηλότερων
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περιοχής και είναι γνωστή από 
λίγο µεγαλύτερη από µισό 
Κόλπος και ανάµεσα στην 
οποία διαθέτοντας όλες τις 

ποικιλοµορφία στο ανάγλυφο της 
αµφιθεατρική διάταξη στο κέντρο 

αισθητική ιδιαιτερότητά της.  

∆ήµο Στυλίδας είναι στο βορρά 
περιοχές του ∆ήµου ∆οµοκού, 

κεντρικές και νότιες περιοχές του 

προσδιορισµών του αναγλύφου 
µια µικρή σχετικά σε µέγεθος 

φθάνει µέχρι και τις κορυφές της 

όπου το ορεινό ανάγλυφο 
στο ίδιο σηµείο µε την 

γνωστός παραδοσιακά ως το 

στους πρόποδες της Όθρυος. 
Μαρίνα ο Καραβόµυλος, ο Αχινός 
περιοχές οι υπόλοιποι οικισµοί, 

του οµώνυµου ∆ήµου), 
µεταξύ των υψηλότερων και 
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Εικ. 34 Χάρτης γεωµορφολογίας ∆ήµου Στυλίδας - Πηγή: ∆ήµος Στυλίδας 
 
Στην περιοχή συναντάται το νότιο τµήµα του όρους Όθρυς. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική 
πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και στην βορειοανατολική πλευρά της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και οριοθετεί τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας. Η ψηλότερη κορυφή είναι το «Γερακοβούνι» µε υψόµετρο 1.726 µέτρα, ενώ οι 
χαράδρες συχνά ξεπερνούν τα 1.300 µέτρα. Η ανατολική πλευρά του όρους έχει θέα προς 
τον Παγασητικό κόλπο, ενώ η νότια προς τον Μαλιακό κόλπο. Στη µυθολογία, το όρος 
Όθρυς είναι το βουνό των Τιτάνων, όπου είχαν οχυρωθεί κατά τη σύγκρουσή τους µε 
τους θεούς του Ολύµπου.  
 
Η Στυλίδα έγινε γνωστή ως η βορειότερη πόλη της Ελλάδας όταν για πρώτη φορά 
αναγνωρίστηκε και οριοθετήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος. Λόγω της στρατηγικής της 
σηµασίας, η Στυλίδα ήταν ακριτικός σταθµός του πρώτου σιδηροδροµικού δικτύου, 
πιθανότατα γιατί η Στυλίδα όριζε το ανατολικό (και µοναδικό βατό) πέρασµα στην βόρεια 
Ελλάδα τότε. Στη σύγχρονη ιστορία, αξιοσηµείωτο είναι ότι στην Στυλίδα δηµιουργήθηκε το 
πρώτο Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, µε δίδυµο σταθµό 
στην Υπάτη, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του οικοσυστήµατος Μαλιακού-Οίτης-
Σπερχειού. 
 
Ο ∆ήµος Στυλίδας διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση, η οποία 
περιλαµβάνει στοιχεία ιδιαίτερης σηµασίας (εκκλησίες, κάστρα κ.α.) πολλά από τα οποία 
έχουν ιστορική αξία. Η σηµαντική αυτή πολιτιστική κληρονοµιά δεν έχει αξιοποιηθεί γιατί δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτιστικές υποδοµές. 
 
Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά την πόλη της Στυλίδας, στη θέση «Φάλαρα» σώζονται 
τµήµατα των κάστρων της,  µε τα λείψανα των τειχών από την αρχαία πόλη των Aχαιών 
Φθιωτών να είναι σε µερικά σηµεία ακόµα εµφανή. Αυτά βρίσκονται στις θέσεις «Αγία 
Αικατερίνη» δυτικά και «Καλόγερος» ανατολικά της πόλης. Η υποθαλάσσια χάραξη του 
λιµένα της Στυλίδας τον προηγούµενο αιώνα κατάστρεψε ολοκληρωτικά το ανατολικό 
κάστρο, αφήνοντας τα συντρίµµια της βάσης του τείχους στην θέση «Νησάκι», τα οποία είναι 
ορατά ακόµα και σήµερα.  
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Κοινωνικές Υποδοµές 

 
Οι ανάγκες των κατοίκων του ∆ήµου Στυλίδας για ιατρική περίθαλψη καλύπτονται από το 
Κέντρο Υγείας Στυλίδας, το Περιφερειακά Ιατρεία Γλύφας, Πελασγίας και Ραχών και τα 
αγροτικά ιατρεία των οικισµών του ∆ήµου ή εναλλακτικά από τα Περιφερειακά Ιατρεία της 
ευρύτερης περιοχής (Ανθήλης, Μοσχοχωρίου και Μώλου). Επιπλέον λόγω της γειτνίασης 
του ∆ήµου µε την πόλη της Λαµίας, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκοµείο 
Λαµίας ή από ιδιωτικές κλινικές και γιατρούς της πόλης. 
 
Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, οι υποδοµές κρίνονται σε γενικές γραµµές επαρκείς και 
αποτελούνται από τέσσερα νηπιαγωγεία (δύο στη Στυλίδα, ένα στον Αχινό και ένα στον 
Καραβόµυλο), επτά δηµοτικά (δύο στη Στυλίδα, δύο στις Ράχες, ένα στους Μύλους, ένα στη 
Γλύφα και ένα στην Παλαιοκερασιά), δύο γυµνάσια (στη Στυλίδα και στις Ράχες) και ένα 
λύκειο (στη Στυλίδα). 
 
Το Εθνικό Στάδιο µε γήπεδο και τα γήπεδα ποδοσφαίρου στις Ράχες και την Τραγάνα (µε 
χλοοτάπητα), τα χωµάτινα γήπεδα στο Αυλάκι, στην Αγ. Μαρίνα, στο Αχλάδι, τον Αχινό και 
τον Καραβόµυλο, τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5*5 στον Καραβόµυλο και το ένα στις Ράχες, 
το δηµοτικό γυµναστήριο στην παραλία Ραχών, τα γήπεδα τέννις στο Πάρκο του Λαού στη 
Στυλίδα καθώς και τα ιδιωτικά γήπεδα τέννις και beach volley στην παραλία Ραχών 
συµβάλλουν ουσιαστικά στην ικανοποίηση των αθλητικών αναγκών (προπονήσεων – 
αγώνων κ.λ.π.) και φιλοξενούν διοργανώσεις εθνικής εµβέλειας, όπως το OPEN beach volley 
Ραχών και το Raches Kite Festival µε αρκετές φορές την συµµετοχή γνωστών αθλητών. 
 
Στην Στυλίδα λειτουργεί Αστυνοµικό Τµήµα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ∆ΟΥ Στυλίδας και 
Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης, ενώ το έτος 2002 ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΕΠ ∆ήµου 
Στυλίδας.  
 
 
3.2 Θέση 

 
Χαρακτηριστικό στοιχείο της γεωγραφικής θέσης του ∆ήµου Στυλίδας είναι το γεγονός ότι 
βρίσκεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας µε την Περιφερειακή Ενότητα 
Μαγνησίας και σε σχετικά µικρή απόσταση από την πρωτεύουσα της πρώτης, τη Λαµία. Η 
Στυλίδα αποτελεί ουσιαστικά το επίνειο της πρωτεύουσας του νοµού και το εµπορικό λιµάνι 
της Φθιώτιδας, γεγονός το οποίο προσδίδει στην περιοχή ιδιαίτερο οικονοµικό ρόλο. Η 
πρόσβαση στην περιοχή γίνεται είτε οδικώς, από τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ ο οποίος µέχρι 
σήµερα διατρέχει την περιοχή και την παλαιά εθνική οδό Λαµίας-Βόλου, είτε σιδηροδροµικώς 
από την τοπική σιδηροδροµική γραµµή Λιανοκλάδι-Λαµία-Στυλίδα. 
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Στην περιοχή είναι χαρακτηριστική
συναντούµε πεδινές εκτάσεις
παρατηρείται µια σχετικά συµµετρική
ωστόσο να βρίσκονται στις πεδινές
χαρακτηριστικό να αναφερθεί ότι
τον ΠΑΘΕ αλλά και από την παλαιά
σηµαντικής πληθυσµιακής και οικιστικής
 
Η άµεση γειτνίαση της περιοχής
το οποίο κινούνται ferry-boat, έχει
ορµητήριο των εκδροµέων που
Βόρεια Εύβοια. Ωστόσο η περιοχή
επισκεπτών, ακόµα και από µακρινότερες
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
 
Η διέλευση του οδικού άξονα
διαµόρφωσε την οικιστική ανάπτυξη
του όρους Όθρυς. Μέσω αυτών
που αποτελεί και το κύριο αστικό
 

Εικ. 3

Οι µόνοι οικισµοί οι οποίοι µπορεί
απόστασή τους από την έδρα του
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Εικ. 35 Γεωγραφική θέση Στυλίδας 
είναι χαρακτηριστική η ποικιλοµορφία χωρικών καταστάσεων

εκτάσεις αλλά και εκτάσεις µε µεγαλύτερο υψόµετρο
σχετικά συµµετρική κατανοµή στο χώρο, µε τους περισσότερους

βρίσκονται στις πεδινές περιοχές του ∆ήµου. Σε αυτό το
αναφερθεί ότι αρκετοί οικισµοί  αναπτύσσονται σε µικρή
από την παλαιά Εθνική οδό Λαµίας-Βόλου, µε αποτέλεσµα

πληθυσµιακής και οικιστικής συγκέντρωσης σε αυτές τις οδούς

της περιοχής µε την Εύβοια, σε συνδυασµό µε το λιµάνι της
boat, έχει ως αποτέλεσµα ο ∆ήµος Στυλίδας να

εκδροµέων που έρχονται από την γύρω περιοχή για να επισκεφθούν
Ωστόσο η περιοχή είναι δυνατό να προσελκύσει µεγαλύτερο

και από µακρινότερες περιοχές της χώρας, µε σκοπό
δυνατοτήτων της. 

οδικού άξονα  ΠΑΘΕ από το ∆ήµο καθώς και το παλαιό
οικιστική ανάπτυξη του ∆ήµου Στυλίδας, η οποία εκτείνεται στους
Μέσω αυτών των αξόνων η περιοχή συνδέεται µε την πόλη
κύριο αστικό κέντρο εξάρτησης για τους κατοίκους της περιοχής

Εικ. 36 Κύριοι οδικοί άξονες στο Νοµό Φθιώτιδας 
 

οποίοι µπορεί να θεωρηθούν σχετικά αποµονωµένοι όσον
την έδρα του ∆ήµου, είναι οι Μύλοι, το Βαθύκοιλο και η Γλύφα
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χωρικών καταστάσεων, καθώς 
µεγαλύτερο υψόµετρο. Επιπλέον 

τους περισσότερους οικισµούς 
Σε αυτό το σηµείο είναι 

αναπτύσσονται σε µικρή απόσταση από 
µε αποτέλεσµα την ύπαρξη 
τις οδούς. 

µε το λιµάνι της Γλύφας από 
Στυλίδας να λειτουργεί σαν 

περιοχή για να επισκεφθούν τη 
προσελκύσει µεγαλύτερο πλήθος 

µε σκοπό την περαιτέρω 

και το παλαιό εθνικό δίκτυο 
εκτείνεται στους πρόποδες 

συνδέεται µε την πόλη της Λαµίας 
κατοίκους της περιοχής. 

 

αποµονωµένοι όσον αφορά την 
Βαθύκοιλο και η Γλύφα. Αλλά και 
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σε αυτή την περίπτωση η απόστασή
αποτέλεσµα το σύνολο των οικισµών
καλή κοινωνική οργάνωση και
πρόνοια, στον αθλητισµό και
δευτερεύοντα κέντρα, Ράχες και Πελασγία
 
Σε γενικές γραµµές η οικιστική ανάπτυξη
όρους Όθρυς. Η περιοχή διαθέτει
που διέρχεται από τα διοικητικά όρια
Λαµίας-Βόλου, µε τις δύο οδούς
περιοχή µελέτης συνδέεται µε την
εξάρτησης για τους κατοίκους της
 

Εικ

Το οικιστικό δίκτυο του ∆ήµου διαρθρώνεται
πρόποδες της Όθρυς καθώς και
µπορεί να θεωρηθούν σχετικά αποµονωµένοι
του ∆ήµου, είναι οι Μύλοι, το Βαθύκοιλο
απόστασή τους από την έδρα
οικισµών του ∆ήµου να εξυπηρετείται
και τις υποδοµές στην περίθαλψη
πολιτισµό που διαθέτει η Στυλίδα
 
 
Υφιστάµενη πολεοδοµική οργ

 
Η µορφολογία του εδάφους του
το παραλιακό µέτωπο της περιοχής
σαφώς διακεκριµένες ζώνες: η παραλιακή
ορεινή ζώνη. Η διάκριση αυτή
διάρθρωση και το πρότυπο χωρικής
 
Τα όρια της «πραγµατικής
αναπτύσσονται εντός των ορίων
εξαίρεση µικρή οικιστική συσπείρωση
τµήµατα και γενικά αδιαµόρφωτες
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περίπτωση η απόστασή τους από την έδρα δεν θεωρείται
σύνολο των οικισµών του ∆ήµου να εξυπηρετείται επαρκώς
οργάνωση και τις υποδοµές στην περίθαλψη, στην εκπαίδευση
αθλητισµό και στον πολιτισµό που διαθέτει η Στυλίδα

Ράχες και Πελασγία. 

οικιστική ανάπτυξη του ∆ήµου Στυλίδας εκτείνεται στους
περιοχή διαθέτει ως κύριο άξονα προσπέλασης το τµήµα της

διοικητικά όρια του ∆ήµου, και ως δευτερεύοντα την παλαιά
τις δύο οδούς να κινούνται σχεδόν παράλληλα. Με τις

συνδέεται µε την πόλη της Λαµίας που αποτελεί και το κύριο
κατοίκους της περιοχής. 

Εικ. 37 Πολεοδοµικός Αστικός Ιστός Στυλίδας 
 

του ∆ήµου διαρθρώνεται κυρίως βόρεια του οδικού άξονα
Όθρυς καθώς και βόρεια του άξονα Λαµίας-Βόλου. Οι µόνοι οικισµοί

θεωρηθούν σχετικά αποµονωµένοι όσον αφορά την απόστασή τους
Μύλοι το Βαθύκοιλο και η Γλύφα. Αλλά και σε αυτή την
την έδρα δεν θεωρείται σηµαντική, µε αποτέλεσµα
να εξυπηρετείται επαρκώς από την αρκετά καλή κοινωνική

στην περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην πρόνοια, στον αθλητισµό
διαθέτει η Στυλίδα αλλά και τα δευτερεύοντα κέντρα, Ράχες και

άνωση – Χρήσεις γης 

εδάφους του όρους Όθρυς στην περιοχή, οι καλλιεργήσιµες
µέτωπο της περιοχής έχουν ως αποτέλεσµα τη διαίρεση της

ζώνες: η παραλιακή ζώνη, η πεδινή ζώνη, η ηµιορεινή
διάκριση αυτή επηρεάζει τόσο τις χρήσεις γης, όσο και
πρότυπο χωρικής οργάνωσης.  

πραγµατικής πόλης» της Στυλίδας όπως διαµορφώνεται
εντός των ορίων του εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου
οικιστική συσπείρωση στα βορειοανατολικά. Αραιοδοµηµένα

αδιαµόρφωτες εκτάσεις καταγράφονται στο δυτικό
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δεν θεωρείται σηµαντική, µε 
εξυπηρετείται επαρκώς από την αρκετά 
περίθαλψη στην εκπαίδευση, στην 
διαθέτει η Στυλίδα αλλά και τα 

εκτείνεται στους πρόποδες του 
προσπέλασης το τµήµα της οδού ΠΑΘΕ, 

δευτερεύοντα την παλαιά Εθνική οδό 
παράλληλα Με τις οδούς αυτές η 
αποτελεί και το κύριο αστικό κέντρο 

 

οδικού άξονα ΠΑΘΕ, στους 
Οι µόνοι οικισµοί οι οποίοι 

απόστασή τους από την έδρα 
και σε αυτή την περίπτωση η 
αποτέλεσµα το σύνολο των 
καλή κοινωνική οργάνωση 

πρόνοια στον αθλητισµό και στον 
κέντρα Ράχες και Πελασγία. 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις και 
διαίρεση της περιοχής σε 
η ηµιορεινή ενδοχώρα και η 
γης όσο και την οικιστική 

όπως διαµορφώνεται σήµερα 
ύ σχεδίου του 1973, µε 

Αραιοδοµηµένα ή αδόµητα 
καταγράφονται στο δυτικό τµήµα του 
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εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
του οικισµού.  
 
Ο οικισµός συγκροτείται ως
λειτουργιών σε κεντρική θέση που
Παλαιάς Εθνικής οδού που διασχίζει
επικρατούσα χρήση είναι η αµιγής
που να συνδυάζονται µε τοπικά
γεωγραφική ιδιαιτερότητα του (µεγάλες
 
Πυρήνας κοινωφελών εξυπηρετήσεων
βορειοδυτικό όριο του οικισµού
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
τµήµα του οικισµού ο οποίος έχει
σηµαντικό κεφάλαιο για την οργάνωση
στον οικιστική ιστό και στην κοινωνική
 
Οι εµπορικές χρήσεις και λοιπές
Παλιάς Εθνικής οδού Αθηνών
 
Το κοινωνικό Κέντρο του οικισµού
οποία είναι συγκεντρωµένες οι
άνοιγµα της πόλης προς το θαλάσσιο
παραλιακή ζώνη, (Πλατεία 25ης
τον Σιδηροδροµικό σταθµό, τις
χώρο που παραχωρήθηκε από
συγκεντρωµένοι στο κεντρικό και
υποδοµή για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού
 

Εικ. 38 Επικρατέστερες
 
Στοιχείο που αποτελεί ανθρωπογενές
καθορίζει τις κατάντη προς τις
∆ήµου. Όπως αναφέρεται και
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά
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ρυµοτοµικού σχεδίου αλλά και στα σε µικρή έκταση στο νοιτοανατο

συγκροτείται ως µία πολεοδοµική ενότητα µε ανάπτυξη
κεντρική θέση, που ακολουθεί γραµµικά σε µεγάλο βαθµό
οδού που διασχίζει τον οικισµό.  Στο υπόλοιπο τµήµα
είναι η αµιγής κατοικία. ∆εν καταγράφηκαν διακριτές επί µέρους

συνδυάζονται µε τοπικά κέντρα, παρά την έκταση του οικισµού (1751 
ιδιαιτερότητα του (µεγάλες υψοµετρικές διαφορές, επιµήκες σχήµα

κοινωφελών εξυπηρετήσεων, υπερτοπικής σηµασίας, έχει δηµιουργηθεί
του οικισµού (Γυµνάσιο-Λύκειο, Κέντρο Υγείας, Αθλητικές

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).  Ο σηµαντικός ελεύθερος χώρος
ο οποίος έχει διαµορφωθεί σε χώρο πρασίνου και αναψυχής
για την οργάνωση του οικισµού, δεν εµφανίζεται όµως ενσωµατωµένος

και στην κοινωνική ζωή της πόλης. 

λοιπές εξυπηρετήσεις αναπτύσσονται κυρίως εκατέρωθεν
Αθηνών-Θεσσαλονίκης  

του οικισµού είναι η Κεντρική Πλατεία (Πλατεία 25ης
συγκεντρωµένες οι περισσότερες χρήσεις αναψυχής, αλλά αποτ

προς το θαλάσσιο µέτωπο. Το ζεύγος Πλατειών που καταγράφεται
Πλατεία 25ης Μαρτίου και Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) σε
σταθµό, τις εγκαταλειµµένες αποθήκες της ∆ΑΝΕΞ  και

παραχωρήθηκε από την Κτηµατική Υπηρεσία (Πλατεία Λαού
κεντρικό και παραλιακό τµήµα του οικισµού, αποτελούν

ανάπτυξη ενός κοινωνικού κέντρου υπερτοπικής σηµασίας

Επικρατέστερες χρήσεις γης στο Νοµό Φθιώτιδας 

αποτελεί ανθρωπογενές χωρικό όριο είναι ο οδικός άξονας
κατάντη προς τις παραλιακές περιοχές χωρικές ενότητες στο

αναφέρεται και στην οικιστική οργάνωση του ∆ήµου
χαρακτηριστικά δηµιούργησαν την ανάπτυξη και εξέλιξη
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έκταση στο νοιτοανατολικό όριο 

ανάπτυξη των κεντρικών 
µεγάλο βαθµό τον άξονα της 

υπόλοιπο τµήµα του οικισµού, η 
διακριτές επί µέρους γειτονιές 
οικισµού (1751 στρ.) και την 

ήκες σχήµα).  

σηµασίας έχει δηµιουργηθεί στο 
Υγείας Αθλητικές εγκαταστάσεις, 
ελεύθερος χώρος στο παραλιακό 
πρασίνου και αναψυχής, αποτελεί 
εµφανίζεται όµως ενσωµατωµένος 

αναπτύσσονται κυρίως εκατέρωθεν της 

Πλατεία 25ης Μαρτίου) στην 
αναψυχής αλλά αποτελεί και το 
Πλατειών που καταγράφεται στην 

Αντίστασης) σε συνδυασµό µε 
∆ΑΝΕΞ  και το διαθέσιµο 

Πλατεία Λαού), που είναι όλοι 
αποτελούν µια πολύ καλή 

υπερτοπικής σηµασίας.  

 

οδικός άξονας ΠΑΘΕ που 
ενότητες στο σύνολο του 

του ∆ήµου, τα φυσικά και 
και εξέλιξη των αστικών 
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ενοτήτων κατά µήκος των σηµαντικών οδικών αξόνων, διαµορφώνοντας και τη βάση της 
µεγάλης εξάρτησης από τη Λαµία, η οποία καλύπτει σηµαντικό αριθµό υπηρεσιών και 
υποδοµών της ευρύτερης περιοχής. Εξάλλου, η µείωση των χρονοαποστάσεων δηµιουργεί  
ένα ενιαίο οικιστικό δίκτυο υπό την Λαµία. 
 
Ο ηµιορεινός χαρακτήρας της περιοχής παρουσιάζει αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης 
γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ο γεωργικός χαρακτήρας της περιοχής έχει 
ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση της πρωτογενούς δραστηριότητας του ∆ήµου κατά κύριο 
λόγο στις µη ορεινές περιοχές και γενικότερα στην πεδινή παραλιακή ζώνη.  Οι σηµερινές 
τάσεις υποδεικνύουν ότι υπάρχει δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης των πιο αποδοτικών 
δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα (ετήσιες καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες, 
κτηνοτροφία, αλιεία κλπ). Προς αυτή την κατεύθυνση, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η 
διασφάλιση προϊόντων ποιότητας, βιολογικών κλπ, καθώς και η τυποποίηση και µεταποίηση 
της πρωτογενούς παραγωγής.  
 

Η ύπαρξη δύο προστατευόµενων περιοχών NATURA προσφέρουν τη δυνατότητα 
ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού και κυρίως του αγρο-τουρισµού σε συνδυασµό µε τη 
βελτιστοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής.  

 
Εικ. 39 Καλύψεις γης Πηγή: ∆ήµος Στυλίδας 

 
Το ΠΠΧΣΑΑ (Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης) 
Στερεάς Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη σύνδεση της Στυλίδας µε τη Λαµία, 
αντιµετωπίζοντας τις ενιαία και αλληλοεξαρτώµενες, µε συµπληρωµατικά στοιχεία, καθώς η 
Στυλίδα αποτελεί σηµαντικό λιµάνι της περιοχής. Σύµφωνα µε το ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας,  
δίνεται έµφαση στη διέλευση του σηµαντικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ, καθώς πρόκειται για ένα 
έργο το οποίο δίνει µια αναπτυξιακή δυναµική και προοπτικές τόσο στο σύνολο της 
Περιφέρειας, όσο και συγκεκριµένα στην περιοχή του ∆ήµου Στυλίδας.  
 
Όσον αφορά στην ανάπτυξη του τουρισµού προτείνεται η ανάπτυξη του τουρισµού στη 
∆ηµοτική Ενότητα Στυλίδας, ενώ για τη ∆ηµοτική Ενότητα Εχιναίων προτείνεται η ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµός-οικοτουρισµός).  
 
Η λιµενική υποδοµή της περιφέρειας προτείνεται να αναβαθµιστεί (οργάνωση υποδοµών και 
ναυτιλιακών δοµών) αναπροσανατολιζόµενη σύµφωνα µε τη νέα χωρική δοµή µε ένταξη του 
Εµπορικού Λιµανιού Στυλίδας και του Πορθµείου Γλύφας – Αγιόκαµπου  ως 
διαπεριφερειακής εµβέλειας κόµβους. 
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Από το ∆ήµο Στυλίδας διέρχεται η παλαιά εθνική οδός Λαµίας-  Βόλου. Η οδός διέρχεται 
σχεδόν παράλληλα µε την χάραξη του ΠΑΘΕ. ∆ιέρχεται και αυτή µέσα από την πόλη της 
Στυλίδας και αρκετών από τους παραθαλάσσιους οικισµούς της περιοχής, εξυπηρετώντας 
δευτερευόντως τις ανάγκες µετακίνησης των κατοίκων της αλλά και των διερχοµένων από 
αυτή. Επίσης, περνώντας ουσιαστικά µέσα από την περιοχή των ελαιώνων, συνδέει τους πιο 
αποµακρυσµένους οικισµούς του ∆ήµου µε τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ. Επίσης αποτελεί τη µόνη 
οδό πρόσβασης προς την Πελασγία, ενώ συνεχίζει προς την Περιφερειακή Ενότητα 
Μαγνησίας. Η οδός είναι σχετικά φαρδιά και χωρίς πολλές στροφές. Η κατάσταση του 
οδοστρώµατος κρίνεται αρκετά καλή, αν και σε ορισµένα σηµεία έχει υποστεί φθορές και 
ίσως χρειαστεί να πραγµατοποιηθούν έργα διαπλάτυνσης. Προβλήµατα ασφάλειας 
παρατηρούνται, ιδίως τους χειµερινούς µήνες λόγω ολισθηρότητας και επικίνδυνων 
στροφών. Επίσης βελτιώσεις χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν και σε επιµέρους σηµεία τόσο 
ως προς τη σήµανση, όσο και ως προς το φωτισµό. 
 
Οι οδικές συγκοινωνίες οι οποίες εξυπηρετούν εν µέρει τους κατοίκους της περιοχής µελέτης 
πραγµατοποιούνται από το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας. Τα δροµολόγια που εµµέσως εξυπηρετούν το 
∆ήµο Στυλίδας και έχουν ως αφετηρία την πόλη της Λαµίας είναι αυτά που έχουν προορισµό 
την πόλη του Βόλου και κάνουν στάση για επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών στο πρακτορείο 
της Στυλίδας. Επίσης ορισµένα από τα δροµολόγια προς και από Βόλο διέρχονται από τους 
περισσότερους οικισµούς της περιοχής (Πελασγία, Ράχες, Καραβόµυλο κλπ) για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων τους, ενώ υπάρχουν και άλλα που φροντίζουν για την 
εξυπηρέτηση των Μύλων, της Γλύφας και του Βαθύκοιλου. Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό 
να σηµειωθεί ότι η Γλύφα έχει απευθείας δροµολόγιο του ΚΤΕΛ Μαγνησίας από και προς 
Βόλο. Επίσης από Γλύφα υπάρχει θαλάσσια συγκοινωνία συχνή προς τον Αγιόκαµπο 
Εύβοιας. 
 
Γίνεται αντιληπτό πως, οι οικισµοί που εξυπηρετούνται καλύτερα από τα παραπάνω 
δροµολόγια είναι αυτοί που βρίσκονται πάνω ή σε µικρή απόσταση από τον άξονα της 
παλαιάς εθνικής οδού Λαµίας-Βόλου που χρησιµοποιούν τα τοπικά δροµολόγια του ΚΤΕΛ. 
Οι υπόλοιποι οικισµοί του ∆ήµου συνδέονται εµµέσως µε τη Λαµία. Γενικά το επίπεδο 
εξυπηρέτησης του ∆ήµου από τα δροµολόγια του ΚΤΕΛ φαίνεται να είναι ικανοποιητικό. 
Ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης, όπως για παράδειγµα η χαρακτηριστική 
περίπτωση της Πελασγίας, η οποία κρίνεται πως δεν έχει αρκετά δροµολόγια.   
 
Από την άλλη πλευρά, στην πόλη της Στυλίδας λειτουργεί σιδηροδροµικός σταθµός του 
ΟΣΕ. Το δροµολόγιο που εξυπηρετεί την περιοχή είναι το Λιανοκλάδι-Λαµία-Στυλίδα (µε 
ενδιάµεσες στάσεις στη Μεγάλη Βρύση και την Αγία Μαρίνα) και έχει τη µορφή προαστιακού 
σιδηρόδροµου. Ωστόσο το σιδηροδροµικό δίκτυο φτάνει µόνο µέχρι τη Στυλίδα, µε 
αποτέλεσµα οι υπόλοιποι οικισµοί του ∆ήµου να µην υπάρχει η δυνατότητα να 
εξυπηρετηθούν. Τα δροµολόγια του ΟΣΕ (στο σύνολό τους επτά ηµερησίως) που 
εξυπηρετούν την περιοχή κρίνονται άκρως ικανοποιητικά γεγονός που καθιστά τον 
σιδηρόδροµο ουσιαστικά την καλύτερη δυνατή επιλογή των κατοίκων της Στυλίδας που 
θέλουν να µετακινηθούν γρήγορα και άνετα. Κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας 
της συγκεκριµένης γραµµής και η διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασής της για την 
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου, στα πλαίσια και της παλαιότερης πρότασης επέκτασης της 
γραµµής και σιδηροδροµικής σύνδεσης της Λαµίας µε το Βόλο.  
 
 
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά  

 
Ο ∆ήµος Στυλίδας οργανώνεται ως προς το φυσικό περιβάλλον σε τρεις ζώνες, την 
παράκτια, την ενδοχώρα και την ορεινή. Στην παράκτια ζώνη και την ενδοχώρα είναι 
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συγκεντρωµένοι οι περισσότεροι οικισµοί του ∆ήµου και σχεδόν το σύνολο των 
δραστηριοτήτων.  
 
Οι πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα της παράκτιας ζώνης -συµπεριλαµβάνεται το σύστηµα 
Σπερχειού – Μαλιακού- και της ενδοχώρας, είναι σοβαρότερες απ’ ότι οι αντίστοιχες στην 
ορεινή περιοχή, λόγω των έντονων αλλαγών στις χρήσεις γης στην παράκτια ζώνη και της 
εποχικής τουριστικής ανάπτυξης. Αντίθετα, ο ορεινός χώρος  ο οποίος φαίνεται να διατηρεί 
σε σηµαντικό βαθµό τη φυσικότητά του. 
 
Η περιοχή περιλαµβάνει τµήµατα προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000. Συγκεκριµένα 
περιλαµβάνει τµήµατα των περιοχών: 

Ονοµασία  ∆ηµοτική Ενότητα Κωδικός 

Όρος Όθρυς, βουνά Γκούρας και 

φαράγγι Παλαιοκερασιάς  

∆.Ε. Στυλίδας 

∆.Ε. Εχιναίων 

GR1430006 

Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – 

Μαλιακός Κόλπος 

∆.Ε. Στυλίδας 

∆.Ε. Εχιναίων 

GR2440002 

 
Στην παράκτια περιοχή καταγράφονται περιβαλλοντικά προβλήµατα που αφορούν κατά 
κύριο λόγο τη ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών, η οποία οφείλεται στην ανεξέλεγκτη 
διάθεση λυµάτων προερχόµενων είτε από παραγωγικές δραστηριότητες (γεωργία, 
κτηνοτροφία, βιοµηχανία/µεταποίηση) είτε από τις οικιακές λειτουργίες. Επίσης, αφορούν την 
υποβάθµιση του υδατικού δυναµικού εξαιτίας της υπεράντλησης των υδροφόρων και τη 
συνεπακόλουθη διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου.  
 
Όσον αφορά στην αντιµετώπιση του ιδιαίτερα ευαίσθητου παράκτιου χώρου, σηµαντικού 
παραγωγικού πόρου του ∆ήµου, το ΠΠΧΣΑΑ προτείνει τη διαφορετική αντιµετώπιση 
ανάλογα µε τις χωρικές ενότητες στις οποίες εντάσσεται, τους ειδικούς εθνικούς κανόνες 
διαχείρισης του παράκτιου χώρου. αλλά και µε τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα ειδικών 
σύνθετων ενοτήτων.  

 
 

• Αναφορικά µε τη θέση των ακινήτων σε σχέση µε τους πλησιέστερους οικισµούς, αυτή 
χωροθετείται: 

 
-   4 χλµ περίπου από την Αγία Μαρίνα. 
-   9 χλµ περίπου από τον Καραβόµυλο. 
- 17 χλµ περίπου από τις Ράχες. 
- 16 χλµ περίπου από την Λαµία. 
- 42 χλµ περίπου από τη Γλύφα. 
- 49 χλµ περίπου από τη Μακρακώµη. 
- 50 χλµ περίπου από τα Καµένα Βούρλα. 
- 52 χλµ περίπου από το ∆οµοκό. 
- 61 χλµ περίπου από τον Άγιο Κωνσταντίνο. 
- 62 χλµ περίπου από τον Αλµυρό. 
- 87 χλµ περίπου από την Αταλάντη. 
- 95 χλµ περίπου από τον Βόλο. 

 
• Σχετικά µε την απόσταση της έκτασης από θάλασσα, βουνό και δάση αναφέρονται τα 

εξής: 
 

- 31 χλµ περίπου από το όρος Όθρυς. 
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- 48 χλµ περίπου από το όρος Καλλίδροµο. 
- 59 χλµ περίπου από το όρος Οίτη. 
- 86 χλµ περίπου από το όρος Βαρδούσια. 
- 93 χλµ περίπου από το όρος Παρνασσός. 
- 93 χλµ περίπου από το όρος Γκιώνα. 
- 103 χλµ περίπου από το όρος Βελούχι. 
-   4 χλµ περίπου από την παραλία της Αγίας Μαρίνας. 
-   9 χλµ περίπου από την παραλία του Καραβόµυλου. 
- 17 χλµ περίπου από την παραλία των Ραχών. 
- 42 χλµ περίπου από την παραλία της Γλύφας. 
- 50 χλµ περίπου από την παραλία των Καµένων Βούρλων. 
- 75 χλµ περίπου από την παραλία στην Αρκίτσα. 
- 79 χλµ περίπου από την παραλία των Λιβανάτων. 

 
• Σε ότι αφορά την απόσταση των ακινήτων από σηµεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί 

χώροι, περιοχές φυσικού κάλλους, αθλητικές εγκαταστάσεις, εµπορικές αναπτύξεις κλπ), 
παραθέτονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

- 17 χλµ περίπου από το Κάστρο της Λαµίας (Ακρολαµία). 
- 25 χλµ περίπου από το µνηµείο του Αθανάσιου ∆ιάκου στην Αλαµάνα. 
- 26 χλµ περίπου από την Ιαµατική Πηγή Καλλιδρόµου. 
- 27 χλµ περίπου από την Ιαµατική Πηγή Θερµοπυλών. 
- 28 χλµ περίπου από τον ανδριάντα του Λεωνίδα στις Θερµοπύλες. 
- 28 χλµ περίπου από την Γέφυρα Γοργοποτάµου. 
- 36 χλµ περίπου από την Ιαµατική Πηγή Λουτρών Υπάτης. 
- 41 χλµ περίπου από τον καταρράκτη και Νερόµυλο Υπάτης. 
- 50 χλµ περίπου από την Λουτρόπολη και την Ιαµατική Πηγή Καµένων Βούρλων. 
- 52 χλµ περίπου από την Ιαµατική Πηγή Πλατυστόµου. 
- 59 χλµ περίπου από τον ορεινό οικισµό της Παύλιανης. 
- 75 χλµ περίπου από την Ιαµατική Πηγή Αιδηψού (Λιµάνι Αρκίτσας). 
- 99 χλµ περίπου από την Ιαµατική Πηγή Σµόκοβου. 
-  

 
• Αναφορικά µε την απόσταση των ακίνητων από σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και 

ψυχαγωγίας: 
 

- 5 χλµ περίπου από το Μουσείο Θερµοπυλών. 
- 17 χλµ περίπου από τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη (Εντός Λαµίας). 
- 17 χλµ περίπου από το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούµελης (Εντός Λαµίας) 
- 17 χλµ περίπου από το Λαογραφικό Μουσείο Λαµίας (Εντός Λαµίας). 
- 17 χλµ περίπου από το Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Λαµιέων (Εντός Λαµίας) 
- 17 χλµ περίπου από το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαµίας – Αρχαιολογική Υπηρεσία 

(Εντός Λαµίας). 
- 28 χλµ περίπου από Κέντρο Ιστορικής Ενηµέρωσης Θερµοπυλών. 
- 28 χλµ περίπου από την Γέφυρα Γοργοποτάµου. 
- 41 χλµ περίπου από το «Κακογιάννειο Αστεροσχολείο Υπάτης». 
- 51 χλµ περίπου από την Ιερά Μονή Αγάθωνος. 

 
 
3.3 Εµπορικότητα Θέσης 
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Ο πληθυσµός του ∆ήµου Στυλίδας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ, είναι 
14.686 κάτοικοι αντιπροσωπεύοντας το 8,21% του συνολικού πληθυσµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδος. Για την περίοδο 1991-2001, ο πληθυσµός της ενότητας που απαρτίζει 
το νέο δήµο παρουσιάζει αύξηση κατά 2,44%, ακολουθώντας τις τάσεις των ανώτερων 
χωρικών επιπέδων (Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα) που 
εµφανίζουν αύξηση κατά 4,38%, 3,96% και 6,86% αντίστοιχα. Όσον αφορά την πληθυσµιακή 
κατανοµή, παρατηρείται µια σηµαντική συγκέντρωση του πληθυσµού στην πρωτεύουσα του 
νέου δήµου που συγκεντρώνει και την πλειοψηφία των οικονοµικών δραστηριοτήτων. 
Αντίστοιχα για την περίοδο 2001 – 2011 παρατηρείται σηµαντική µείωση, µε τον πληθυσµό 
να φτάνει τους 12.750 κατοίκους, αντιπροσωπεύοντας το 8,06% του συνολικού πληθυσµού 
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος. Παρατηρείται επίσης ότι οι µεγαλύτερες µειώσεις του 
πληθυσµού αφορούν τις ∆ηµοτικές Ενότητες Εχιναίων και Πελασγίας, ενώ το ποσοστό του 
∆ήµου Στυλίδας στο συνολικό πληθυσµό της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος κυµαίνεται 
σε σταθερά επίπεδα. Επίσης είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου 
βρίσκεται αρκετά κάτω και από αυτόν που διαπιστώθηκε κατά την απογραφή του 1991. 
 

  1991 2001 2011 

% πληθυσµού Περιφερ. Ενότητας για το νέο ∆.Στυλίδας 8,37% 8,21% 8,06% 
% πληθυσµού Περιφέρειας για το ∆.Στυλίδας 2,46% 2,43% 3,87% 

Πίνακας 3 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 
 

 

  

Πληθυσµός 
% ∆ηµοτικών Ενοτήτων 

στο νέο ∆ήµο  
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

∆.Στυλίδας 14.336 14.686 12.750 - -  
∆.Ε.Στυλίδας 6.621 6.858 6.126 46,18% 46,70% 48,05% 
∆.Ε.Εχιναίων 4.544 4.518 3.764 31,70% 30,76% 29,52% 
∆.Ε.Πελασγίας 3.171 3.310 2.860 22,12% 22,54% 22,43% 

Πίνακας 4 Εξέλιξη πληθυσµού ∆ήµου Στυλίδας  Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 
 
Σε ότι αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού του ∆ήµου και σύµφωνα µε την 
απογραφή του 2001, διαπιστώνεται ότι το κυρίαρχο ηλικιακό σύνολο, δηλαδή η οµάδα µε το 
µεγαλύτερο αριθµό κατοίκων, είναι η οµάδα 25-39 ετών που συγκεντρώνει το 20,5% των 
κατοίκων έχοντας παρουσιάσει αύξηση σε σύγκριση µε το 1991 όπου το αντίστοιχο ποσοστό 
ήταν 18,6%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή 
οµάδα είναι αυτή των 40-54 ετών (18,85%) φανερώνει την ύπαρξη ενεργού πληθυσµού στο 
∆ήµο και δείχνει ότι ο πληθυσµός του είναι σε κάποιο βαθµό νεανικός. Αντίστοιχες τάσεις 
στις συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες παρουσιάζονται και σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας αλλά και σε επίπεδο χώρας. Ωστόσο οι κάτοικοι του ∆ήµου µε ηλικία 65 ετών και 
άνω (20,64%), όπου περιλαµβάνεται και η αµέσως επόµενη ηλικιακή οµάδα 65-79 ετών, 
είναι συγκριτικά περισσότεροι τόσο από τους αντίστοιχους της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδος (19,89%) όσο και της χώρας (16,71%). Στη συνέχεια ακολουθούν οι οµάδες 15-24 
και 0-14 ετών που συγκεντρώνουν το 14,1% και 13,1% των κατοίκων αντίστοιχα, γεγονός 
που φανερώνει την ύπαρξη πληθυσµού νεαρών ατόµων στο ∆ήµο, αν και σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα ποσοστά του 1991 παρατηρείται σηµαντική µείωση των ατόµων 0-14 ετών (από 
18,84% σε 13,1%).  
 
Ο ∆ήµος εµφανίζει σηµαντική αύξηση του δείκτη γήρανσης (αριθµός γερόντων που 
αναλογούν σε 100 νέους) την περίοδο 1991-2001, µε το δείκτη να κυµαίνεται σε πολύ 
υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο της χώρας, της περιφέρειας και της περιφερειακής 
ενότητας. Αντιθέτως, ο ∆ήµος Στυλίδας το 2001 εµφανίζει ελαφρά αύξηση του δείκτη ενεργού 
πληθυσµού (ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται σε ηλικία ικανή να απασχοληθεί) σε 
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σύγκριση µε το 1991, ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά της Στερεάς 
Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, καθώς και λίγο χαµηλότερα από τα 
αντίχτοιχα της χώρας.  
 
Από την εξέταση των πληθυσµιακών πυραµίδων της Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδος και του ∆ήµου Στυλίδας, οι οποίες έχουν αναχθεί επί των ποσοστών κάθε 
ηλικιακής οµάδας στο σύνολο του πληθυσµού της κάθε χωρικής ενότητας, παρατηρείται ότι 
το είδος της πυραµίδας του ∆ήµου Στυλίδας πλησιάζει την  «πυραµίδα γεροντικού 
πληθυσµού» που χαρακτηρίζει γηρασµένους πληθυσµούς, όπου την πτώση της 
θνησιµότητας ακολούθησε η πτώση της γονιµότητας. Ειδικότερα, ο πληθυσµός του ∆ήµου 
είναι περισσότερο γηρασµένος από τον πληθυσµό της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος 
και της χώρας. Επιπλέον, ο ∆ήµος Στυλίδας εµφανίζει µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
πληθυσµού σε ορισµένες ηλικιακές οµάδες (20-24, 25-29, 60-64, 65-69 ετών κλπ.). 

 

∆ιάγραµµα 1 Πληθυσµιακή πυραµίδα Ελλάδας Πηγή: ΕΣΥΕ (2001) 
 

 
∆ιάγραµµα 2 Πληθυσµιακή πυραµίδα Ν. Φθιώτιδος Πηγή: ΕΣΥΕ (2001) 
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∆ιάγραµµα 3 Πληθυσµιακή πυραµίδα ∆. Στυλίδας Πηγή: ΕΣΥΕ (2001) 

 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων 
της περιοχής και γίνεται σύγκριση µε την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και την Ελλάδα. 
 

  
∆. Στυλίδας ∆.Ε. Στυλίδας ∆.Ε. Εχιναίων ∆.Ε. Πελασγίας 

Σύνολο 13.248 (100%) 6.170 (100%) 4.104 (100%) 2.974 (100%) 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού - ∆ιδακτορικού Τίτλου 42 (0,32%) 13 (0,21%) 17 (0,41%) 12 (0,40%) 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 760 (5,74%) 379 (6,14%) 225 (5,48%) 156 (5,25%) 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) 305 (2,30%) 150 (2,43%) 103 (2,51%) 52 (1,75%) 

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών 347 (2,62%) 165 (2,67%) 104 (2,53%) 78 (2,62%) 

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 
3.041 

(22,95%) 
1.468 

(23,79%) 894 (21,78%) 679 (22,83%) 

Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυµνασίου 1.662 
(12,55%) 

789 (12,79%) 507 (12,35%) 366 (12,31%) 

Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 
4.884 

(36,87%) 
2.237 

(36,26%) 
1.563 

(38,08%) 1.084 (36,45%) 

∆εν τελείωσαν το ∆ηµοτικό αλλά γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση 1.257 (9,49%) 547 (8,87%) 390 (9,50%) 320 (10,76%) 

Μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση 950 (7,17%) 422 (6,84%) 301 (7,33%) 227 (7,63%) 

Πίνακας 5 Επίπεδο εκπαίδευσης/µόρφωσης ανδρών-γυναικών Πηγή: ΕΣΥΕ  
 
Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού διαπιστώνεται ότι την περίοδο 1991-
2001, οι κάτοικοι της χωρικής ενότητας του ∆ήµου Στυλίδας παρουσιάζουν άνοδο του 
µορφωτικού τους επιπέδου, γεγονός που µπορεί να συµβάλλει σε ένα ποιοτικότερο µέλλον 
και σε περισσότερες ευκαιρίες για εργασία. Συγκεκριµένα, το ποσοστό αποφοίτων µέσης 
εκπαίδευσης και άνω αυξήθηκε ιδιαίτερα από 20,7% σε 33,93%, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά 
τα αντίστοιχα επίπεδα της περιφερειακής ενότητας και της περιφέρειας. Σε επίπεδο 
δηµοτικών ενοτήτων, παρατηρούµε ότι σε όλους τους παλαιούς δήµους σηµειώνεται αύξηση 
του ποσοστού αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης και άνω κατά την ίδια περίοδο. Στην 
περιπτώση µάλιστα της ∆.Ε. Στυλίδας η αύξηση αυτή είναι αρκετά υψηλή. Συνολικά, 
διαπιστώνεται µια σταθερή βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσµού, γεγονός 
που διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες για τη µελλοντική κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξή 
του. 
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∆. Στυλίδας Περ. Ενότητα 

Φθιώτιδας Στερεά Ελλάδα Ελλάδα 

Σύνολο 13.248 (100%) 162.413 548.534 9.887.737 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού - 
∆ιδακτορικού Τίτλου 42 (0,32%) 533 (0,33%) 1.929 (0,35%) 82.690 (0,84%) 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 760 (5,74%) 11.315 (6,97%) 34.211 (6,24%) 830.355 (8,40%) 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) 305 (2,30%) 3.952 (2,43%) 14.047 (2,56%) 284.320 (2,88%) 

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών 347 (2,62%) 4.170 (2,57%) 14.210 (2,59%) 43.043 (0,44%) 

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 3.041 (22,95%) 41.527 (25,57%) 136.940 (24,96%) 2.704.822 (27,36%) 

Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυµνασίου 1.662 (12,55%) 18.646 (11,48%) 67.159 (12,24%) 1.164.250 (11,77%) 

Απόφοιτοι Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως 4.884 (36,87%) 57.358 (35,32%) 195.847 (35,70%) 3.152.144 (31,88%) 

∆εν τελείωσαν το ∆ηµοτικό 
αλλά γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση 

1.257 (9,49%) 12.041 (7,41%) 42.052 (7,67%) 864.533 (8,74%) 

Μη γνωρίζοντες γραφή και 
ανάγνωση) 950 (7,17%) 9.401 (5,79%) 30.078 (5,48%) 374.191 (3,78%) 

Πίνακας 6 Επίπεδο εκπαίδευσης και ποσοστά για το έτος 2001 Πηγή: ΕΣΥΕ 
Παραγωγική δραστηριότητα 
 
Ο ∆ήµος Στυλίδας εµφανίζει σηµαντική δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα και κυρίως 
στη φυτική παραγωγή. Ο γεωργικός χαρακτήρας της περιοχής έχει ως αποτέλεσµα τη 
συγκέντρωση της πρωτογενούς δραστηριότητας του ∆ήµου κατά κύριο λόγο στις µη ορεινές 
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και στην πεδινή παραλιακή ζώνη, µε το ανάγλυφο της 
περιοχής να παίζει σηµαντικότατο ρόλο στη χωροθέτηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 
Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία της απασχόλησης, τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότεροι 
εργαζόµενοι απασχολούνται στον εν λόγω τοµέα και όσον αφορά το σύνολο του ∆ήµου (το 
42,2% των απασχολουµένων) αλλά και όσον αφορά τις περισσότερες κοινότητες της 
περιοχής (εξαίρεση αποτελεί η ∆.Ε. Στυλίδας). Επίσης, το µέσο φορολογούµενο εισόδηµά 
τους ανέρχεται για το 2009 στα 11.261 ευρώ, σηµειώνοντας µια διαχρονική αύξηση της τάξης 
του 45,6% για την περίοδο 2004-2009 και καταλαµβάνοντας την έκτη θέση µεταξύ όλων των 
οµάδων επαγγελµάτων της κατηγοριοποίησης του ΚΕΠΥΟ, ενώ δεν σηµειώνεται κάποια 
ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δηµοτικών ενοτήτων µε τις ∆.Ε. Εχιναίων και Στυλίδας να 
εµφανίζουν ελαφρώς υψηλότερη τιµή δείκτη (11.176 ευρώ). Γενικά, η συνολική εικόνα του 
πρωτογενή τοµέα αποδεικνύει τη σηµαντική επιρροή της µέχρι πρόσφατα εφαρµοζόµενης 
αγροτικής πολιτικής που, όπως είναι γνωστό, πριµοδοτούσε την ανάπτυξη των αροτριαίων 
καλλιεργειών και της καλλιέργειας της ελιάς.  
 
Πιο συγκεκριµένα, η γεωργική δραστηριότητα καταγράφεται, όπως είναι αναµενόµενο λόγω 
αναγλύφου, κυρίως στο κεντρικό (ηµιορεινό) και νότιο (πεδινό) τµήµα του ∆ήµου. Οι 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν και το ανάγλυφο της περιοχής έστρεψαν τους 
κατοίκους κυρίως στην καλλιέργεια της ελιάς και την µετατροπή της περιοχής του ∆ήµου σε 
έναν απέραντο ελαιώνα. Η ποικιλία βρώσιµης ελιάς που καλλιεργείται, κατά κύριο λόγο, είναι 
η γνωστή και ως χονδροελιά Στυλίδας. Οι «Ελιές Στυλίδας» ανήκουν και στα Προϊόντα 
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ενώ και το ελαιόλαδο που παράγεται είναι άριστης 
ποιότητας. Επίσης στην περιοχή καλλιεργούνται κάποιες µικρές ωστόσο εκτάσεις αµπελιών, 
σιτηρών και ψυχανθών. 
 
Η κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στο κεντρικό (ηµιορεινό) και 
βόρειο (ορεινό) τµήµα του, ενώ υπάρχουν και κάποιες διάσπαρτες εγκαταστάσεις σε όλη την 
περιοχή. Σηµαντική απασχόληση εργαζοµένων στην κτηνοτροφία (παράλληλα µε τη 
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γεωργία) συναντάται στους οικισµούς Λογγίτσι και Άνυδρο, οικισµοί που είναι γνωστοί για 
την παραγωγή τους και προσελκύουν αρκετούς καταναλωτές που προµηθεύονται τα 
προϊόντα του κλάδου ή επισκέπτονται την περιοχή για να τα απολαύσουν στα ταβερνάκια 
της. 
 
Επίσης, η αλιευτική δραστηριότητα είναι παράκτια και ασκείται έντονα στην περιοχή από 
κατοίκους της αλλά και από επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες αλιείς άλλων περιοχών, ιδίως το 
καλοκαίρι, εφοδιάζοντας τα ψαράδικα καταστήµατα της Λαµίας αλλά και τα τοπικά 
ταβερνάκια. Στην περιοχή υπάρχουν τέσσερα αλιευτικά καταφύγια, στη Στυλίδα, στη Γλύφα, 
στο Αχλάδι και την Αγ. Μαρίνα, ενώ σύµφωνα µε το ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας, 
προτείνονται και δύο περιοχές ΠΟΑΠ∆ Υδατοκαλλιεργειών / ΠΟΑΥ στη θαλάσσια και 
ειδικότερα στην παράκτια περιοχή του ∆ήµου Στυλίδας (∆.Ε. Στυλίδας και Εχιναίων). Οι 
συγκεκριµένες ιχθυοκαλλιέργειες λειτουργούν εδώ και χρόνια χωρίς προβλήµατα για την 
περιοχή.  
 
Ο ∆ήµος Στυλίδας, εκτός της σηµαντικής δραστηριότητας που παρουσιάζει στον πρωτογενή 
τοµέα παραγωγής, παρουσιάζει επίσης µία σχετική δυναµικότητα στο δευτερογενή τοµέα, 
που ωστόσο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί σηµαντική ως προς την προστιθέµενη αξία της στο 
παραγόµενο οικονοµικό προϊόν της περιοχής. 
 
Η χωρική οργάνωση της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας του δήµου ωστόσο, 
χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της διάσπαρτης σηµειακής χωροθέτησης, φαινόµενο που 
χαρακτηρίζει τους περισσότερους δήµους ανάλογου πληθυσµιακού µεγέθους και όχι από τη 
χωροθέτησή τους σε οργανωµένους υποδοχείς. Το γεγονός αυτό µακροχρόνια, επιφέρει 
ζητήµατα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά και εµπόδια για την ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής εµφανίζεται ιδιαίτερα δυναµικός στη ∆.Ε. Στυλίδας µε 
σηµαντική αύξηση των απασχολουµένων κατα την περίοδο 1991-2001, όπως δείχνουν και 
τα στοιχεία της απασχόλησης για την περιοχή. Στην περιοχή συναντούνται αρκετά 
ελαιοτριβεία, αρτοποιεία και εργαστήρια ξυλουργικών/σιδηρουργικών κατασκευών. Γενικά 
παρατηρείται ότι ο εν λόγω κλάδος παρουσιάζει µια σχετική δυναµική στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων της τοπικής οικονοµίας, δυναµική η οποία µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω µε 
κατάλληλες δράσεις και πολιτικές. 
 
Η ύπαρξη εύφορων εκτάσεων στην επικράτεια του δήµου, αλλά και η ενασχόληση 
σηµαντικού ποσοστού των κατοίκων στον πρωτογενή τοµέα δραστηριότητας και πιο 
συγκεκριµένα στην ελαιοπαραγωγή, δεν αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης 
του τριτογενούς τοµέα στο δήµο. Η ύπαρξη µάλιστα αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών 
πόρων στο δήµο, αναµένεται να ενισχύσει ακόµα περισσότερο τον εν λόγω τοµέα µελλοντικά 
και δη τον τουριστικό κλάδο.  
 

Ο ∆ήµος Στυλίδας διαθέτει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την εύρυθµη 
λειτουργία του αλλά και την καθηµερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων, χωρίς καθηµερινή 
εξάρτηση από άλλους οικισµούς. Ωστόσο, η γειτνίασή του µε την πόλη της Λαµίας, επιτρέπει 
στους κατοίκους να καλύπτουν τις επιπλέον ανάγκες που εµφανίζονται και δεν καλύπτονται 
στην περιοχή. 
 
Το ποσοστό ανεργίας της χωρικής ενότητας του ∆ήµου Στυλίδας για το 2001 είναι 9,54% 
εµφανίζοντας σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε το 1991. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας του 
δήµου εµφανίζεται µικρότερο από το αντίστοιχο του νοµού, το οποίο ανέρχεται στις 10,2% 
του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του.  
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Εικ. 40  Θεµατικός χάρτης ανεργίας ανά  
∆ηµοτική Κοινότητα Πηγή: ∆ήµος Στυλίδας 

Εικ. 41 Θεµατικός χάρτης απασχόλησης ανά 
∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα Πηγή: ∆ήµος Στυλίδας 

 
Αναφορικά µε τις µεταβολές της απασχόλησης σε κάποιους βασικούς τοµείς την περίοδο 
1991-2001, βλέπουµε ότι οι µεταβολές αυτές ποικίλλουν ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο 
αναφερόµαστε. Ειδικότερα, παρατηρούµε ότι οι δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα 
εµφανίζουν τη µεγαλύτερη αύξηση, ακολουθώντας τις τάσεις τριτογενοποίησης της 
οικονοµίας που παρατηρήθηκαν σε εθνικό επίπεδο την τελευταία δεκαετία και ακολούθησε 
την περίοδο της αποβιοµηχάνησης. Παρά τους κινδύνους περιθωριοποίησης του αγροτικού 
πληθυσµού λόγω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ο κυρίαρχος τοµέας του δήµου 
εξακολουθεί να είναι ο πρωτογενής (αύξηση κατά 12,23%), καθώς δραστηριότητες όπως η 
γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοκοµία συγκεντρώνουν το 45,67% του συνόλου των 
απασχολουµένων του δήµου. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζει ο κλάδος της 
αναψυχής (66,19%) αλλά και ο κλάδος της µεταποίησης (64,72%).  
 
Σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, 
προκύπτει ότι σε µερικούς τοµείς παρατηρείται µεγάλη διαφοροποίηση, γεγονός που 
θεωρείται φυσιολογικό, καθώς οι κάτοικοι ενός νοµού δεν µπορούν να απασχολούνται στους 
ίδιους τοµείς µε αυτούς του δήµου σε ίδια αναλογία.  
 

  

1991 2001 

Μεταβολή 
% σε 

επίπεδο 
∆ήµου 

Μεταβολή % 
σε επίπεδο 

Περ. Ενότητας 

Τ
Ο
Μ
Ε
ΙΣ

 Α
Π
Α
Σ
Χ
Ο
Λ
Η
Σ
Η
Σ

 

Σύνολο απασχολούµενων 4.767 6.075 27,44% 27,82% 

Γεωργία, Αλιεία 2.282 2.561 12,23% 9,42% 

Εξόρυξη 5 8 60,00% -16,26% 

Μεταποίηση 445 733 64,72% 24,52% 

Ενέργεια 19 19 0,00% 13,82% 

Κατασκευές 332 357 7,53% 14,32% 

Μεταφορές 196 211 7,65% 1,51% 

Εµπόριο 380 506 33,16% 16,28% 

Αναψυχή (εστιατόρια, 
ξενοδοχεία κλπ) 

139 231 66,19% 52,35% 

Λοιπές υπηρεσίες (υγεία, 
εκπαίδευση) 

660 981 48,64% 34,54% 

  Σύνολο  4.458 5.607 25,77% 18,35% 

Πίνακας 7 Απασχόληση στο ∆ήµο Στυλίδας Πηγή: ∆ήµος Στυλίδας 
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Όσον αφορά την τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης ανά δηµοτική ενότητα, 
διαπιστώνεται ότι συνολικά ο κλάδος της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοκοµίας 
συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο 
δηµοτικών/τοπικών κοινοτήτων, µε µόνη εξαίρεση τη ∆.Κ. Στυλίδας, όπου το µεγαλύτερο 
ποσοστό των απασχολουµένων είναι στον τοµέα των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι χαµηλότερες 
συγκεντρώσεις απασχόλησης σε όλες τις δηµοτικές ενότητες παρατηρούνται στους κλάδους 
της εξόρυξης και της ενέργειας.  
 
Όσον αφορά το επίπεδο του εισοδήµατος των κατοίκων του ∆ήµου Στυλίδας, σύµφωνα µε το 
ΚΕΠΥΟ και µε στοιχεία των οικονοµικών ετών 2004-2009, το µέσο φορολογούµενο εισόδηµα 
του ∆ήµου για το έτος 2009 εµφανίζεται µικρότερο (9.221€) σε σχέση µε της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας (10.434€) και του εθνικού επιπέδου (11.797€). Το γεγονός αυτό 
δικαιολογείται αν αναλογιστούµε ότι στο ∆ήµο δεν συναντούµε σηµαντικά αστικά κέντρα του 
µεγέθους της Λαµίας, στα οποία και να συγκεντρώνεται σηµαντική παραγωγική 
δραστηριότητα και άρα και υψηλά εισοδήµατα. ‘Οσον αφορά το µέσο φορολογούµενο 
εισόδηµα, ο ∆ήµος Στυλίδας καταλαµβάνει την τέταρτη θέση σε σχέση µε τους υπόλοιπους 
δήµους της περιφερειακής ενότητας, πάντα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ. 
 

 
 
 
 

4 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
4.1 Υπό εκπόνηση ευρύτερες πολεοδοµικές ρυθµίσεις 

Τα εξεταζόµενα ακίνητα βρίσκονται εντός του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου 
Στυλίδας το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 433/ΑΑΠ/31.12.2010 
«Έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Στυλίδας του ∆ήµου Στυλίδας 
Φθιώτιδας».  Στο εν λόγω Γ.Π.Σ. για τον καθορισµό των χρήσεων γης της πόλης της 
Στυλίδας, ιδιαίτερο ρόλο και εφαλτήριο για την ανάπτυξή της, λαµβάνει το λιµάνι της, καθώς 
η σχέση του ∆ήµου µε τις αναδυόµενες περιοχές τουρισµού και αναψυχής στα παράλια της 
Φθιώτιδας, Εύβοιας και Θεσσαλίας καθιστά τη Στυλίδα µαζί µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις, 
κέντρο υπηρεσιών και υποδοµών για τις δραστηριότητες αυτές. Βάσει δε του Γ.Π.Σ. και από 
πληροφόρηση µας από το ∆ήµο Στυλίδας κα Φυκά, στο προγραµµατισµό των έργων 
πολεοδόµησης περιοχών οικιστικής ανάπτυξης, η µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης οικισµού 
Στυλίδας (τουρισµός – αναψυχή & Β’ κατοικία, 92 στρέµµατα) χαρακτηρίζεται ως πρώτη (Α) 
προτεραιότητα.   
 
 
4.2 Πολεοδοµικές ρυθµίσεις 

Κατά την έρευνά µας και προκειµένου να καθοριστεί επακριβώς το Πολεοδοµικό καθεστώς 
που διέπει σήµερα το ακίνητο, πραγµατοποιήσαµε έρευνα στο ∆ήµο Στυλίδας, στη 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στη 
∆ιεύθυνση ∆ασών Στερεάς Ελλάδος - ∆ασαρχείο Λαµίας, στην Ι∆΄ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, και τέλος στην 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  
 
Από την ως άνω έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα δεδοµένα: 

Η πόλη της Στυλίδας οικοδοµήθηκε µε βάση το ρυµοτοµικό σχέδιο  που εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµό ΤΥ 4119/27-3-1973 (ΦΕΚ117∆/26-4-1973) το οποίο αφορά στην τροποποίηση και 
επέκταση του ρυµοτοµικού σχεδίου Στυλίδος Νοµού Φθιώτιδος και στον καθορισµό των 
όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων εντός αυτού. 
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Ειδικότερα δε χωρίζεται σε 5 τοµείς δόµησης που ταυτίζονται στο µεγαλύτερο µέρος τους, µε 
τις επιµέρους φάσεις ανάπτυξης – επέκτασης της πόλης από το 1938 (οπότε και 
πιθανολογείται το πρώτο Ρυµοτοµικό Σχέδιο) έως και σήµερα. 

Σύµφωνα µε το ως άνω ΦΕΚ, η υπό µελέτη περιοχή εντάσσεται στη Ζώνη Σχεδίου Πόλεως Γ  
για την οποία ισχύουν οι παρακάτω όροι δόµησης: 
 

Ελάχιστο Εµβαδόν 400,00 τµ 
Ελάχιστο πρόσωπο 15,00 µ 
Ελάχιστο Βάθος 25,00 µ 
Μέγιστο Ύψος 8,00 µ 

Ποσοστό Κάλυψης 40% 
Συντελεστής ∆όµησης 1,00 
Σύστηµα ∆όµησης Πανταχόθεν ελεύθερο 

Για τον οικισµό έχει θεσµοθετηθεί µε την υπ’αριθ. 53687/2311/30-7-1986 απόφαση 
υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ1060 ∆’/1986), Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου 1337/83. Παρόλα αυτά οι κατευθύνσεις του εγκεκριµένου Γ.Π.Σχεδίου 
δεν θεσµοθετήθηκαν σε επίπεδο πολεοδοµικής µελέτης διότι η εκπονηθείσα Πολεοδοµική 
µελέτη στα πλαίσια της ΕΠΑ δεν εγκρίθηκε. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε από τους αρµόδιους φορείς έλεγχος και επικαιροποίηση 
των προβλέψεων του εγκεκριµένου Γ.Π.Σ. σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ανάλυσης της 
υφιστάµενης κατάστασης που εστιάζεται κυρίως στην κατασκευή της νέας χάραξης του 
οδικού άξονα ΠΑΘΕ µε  παράκαµψη της πόλης της Στυλίδας από βορρά, µε αποτέλεσµα την 
αποφόρτιση της ΝΕΟ, από την διερχόµενη βαριά κυκλοφορία και την δηµιουργία νέων 
προϋποθέσεων για την σύνδεση του οικισµού µε το θαλάσσιο µέτωπο.  

Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση και τις προβλέψεις της µελέτης για τον ρόλο του 
οικισµού στο οικιστικό πλέγµα της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν οι βασικοί στόχοι για την 
πόλη της Στυλίδας που συνοπτικά είναι: 

• η ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα της πόλης 

• η αποκατάσταση της σχέσης του οικισµού µε το παραλιακό µέτωπο  

• η αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος µε αξιοποίηση των διαθέσιµων 
κοινοχρήστων χώρων και οργάνωσής τους σε δίκτυο   

• η ενσωµάτωση στον αστικό ιστό της παράλιας ζώνης νοτιοανατολικά του οικισµού. 

• η λειτουργική αποµόνωση των οχλουσών χρήσεων του λιµανιού στην παραλιακή 
ζώνη στα δυτικά του οικισµού. 

• η διαχείριση της κυκλοφορίας (οδικό δίκτυο, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι κ.λ.π.) στο 
παραλιακό µέτωπο (µετά την ολοκλήρωση της νέας χάραξης της  ΠΑΘΕ ). 

• η εξισορρόπηση των πυκνοτήτων σε όλη την έκταση του οικισµού µέσω 
πολεοδοµικών µηχανισµών και εργαλείων.  

 
Όπως προαναφέρθηκε, τα υπό µελέτη ακίνητα βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης της Στυλίδας. Το γενικό πλαίσιο των Όρων ∆όµησης και των 
επιτρεπόµενων Χρήσεων Γης του σχεδίου πόλεως της Στυλίδας καθορίζεται από την υπ’ 
αριθµ. 5509/243290/05.12.2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
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∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, περί εγκρίσεως του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Στυλίδας του ∆ήµου Στυλίδας, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
433/ΑΑΠ/31.12.2012. 
 
Το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της ∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας του ∆ήµου 
Στυλίδας, αναθεωρεί το ήδη υφιστάµενο ΓΠΣ του οικισµού Στυλίδας και αφορά το σύνολο της 
έκτασης της ∆ηµοτικής Ενότητας. Με το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο αναθεωρούνται 
προς την κατεύθυνση της τουριστικής κυρίως ανάπτυξης οι ανάγκες και τα ζητήµατα που 
δηµιουργούνται µε την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και αποκτά  ιδιαίτερο ρόλο και 
εφαλτήριο για την ανάπτυξή της το λιµάνι της. 
 
Το νέο ΓΠΣ για την υπό µελέτη περιοχή αποτυπώνεται στους χάρτες Π.2 κλίµακας 1:25.000 
και Π.3.1 κλίµακας 1:5000. Τα υπό µελέτη ακίνητα αναπτύσσονται στα Ο.Τ. 32, 33, 37, 38, 
42 και 43 τα οποία ανήκουν στην Γ’ ζώνη του σχεδίου πόλεως.  
 
Ο τοµέας Γ εντάσσεται σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή µε ταυτόχρονη αύξηση του 
Συντελεστή ∆όµησης από 0,8 σε 1, για τις περιοχές αµιγούς κατοικίας και για τις περιοχές µε 
χρήση πολεοδοµικού κέντρου αύξηση του Συντελεστή ∆όµησης από 0,8 σε 1,04, σύµφωνα 
µε τα ανώτατα όρια όπως αυτά ορίζονται ανά χρήση στην παρ.8 του άρθρου 5 του Ν. 
3044/02 (ΦΕΚ 197Α’/2002).  
 

 
Εικ. 42 ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας - Οργάνωση Χρήσεων Γης 
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Εικ. 43 ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας - Οργάνωση Χρήσεων Γης 

 

Σύµφωνα µε τον Χάρτη Π.3.1. καθορίζεται  

• Χρήση γης Πολεοδοµικού Κέντρου (Αρθ−4 του Π.∆. 23.2.1987ΦΕΚ 166∆΄/6.3.1987) 
στον κεντρικό πυρήνα και σε συγκεκριµένα Ο.Τ. στο δυτικό τµήµα του οικισµού για 
την δηµιουργία νέου τοπικού κέντρου.  

και  

• Χρήση γης Αµιγούς κατοικίας (Αρθ−2 του Π.∆. 23.2.1987 ΦΕΚ 166∆΄/6.3.1987) στο 
βόρειο τµήµα του οικισµού. 
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Εικ. 44 ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας - Οργάνωση Χρήσεων Γης 

 
Έτσι, σύµφωνα µε το ΓΠΣ, καθορίζεται χρήση γης πολεοδοµικού κέντρου για τα Ο.Τ. 32, 38 
και 43, ενώ για τα Ο.Τ. 33, 37 και 44 καθορίζεται χρήση γης αµιγούς κατοικίας.  
 
Σύµφωνα µε το Αρθ-2 του Π.∆.23.2.1987 (ΦΕΚ 166∆’/6.3.1987), στις περιοχές αµιγούς 
κατοικίας επιτρέπονται µόνο : 
 
1. Κατοικία. 
2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες). 
3. Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρµακεία, χαρτοπωλεία κλπ.). 
4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 
5. Κτίρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
7. Θρησκευτικοί χώροι. 
8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 
 
Σύµφωνα µε το Αρθ-4 του Π.∆.23.2.1987 (ΦΕΚ 166∆’/6.3.1987), στις περιοχές 
πολεοδοµικού κέντρου,  κεντρικής λειτουργίας πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας – γειτονιάς 
επιτρέπονται µόνο : 
 
1. Κατοικία. 
2. Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 
3. Εµπορικά καταστήµατα. 
4. Γραφεία τράπεζες ασφαλείας κοινωφελείς οργανισµοί. 
5. ∆ιοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται µόνο κτίρια διοίκησης 
επιπέδου γειτονιάς). 
6. Εστιατόρια. 
7. Αναψυκτήρια. 
8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής. 
9. Χώροι συνάθροισης κοινού. 
10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 
11. Κτίρια εκπαίδευσης. 
12. Θρησκευτικοί χώροι. 
13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 
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14. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 
15. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης. 
16. Πρατήρια βενζίνης. 
17. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
 

 
Εικ. 45 Απόσπασµα Μελέτης Γ.Π.Σ. ∆. Ε. Στυλίδας (η εξεταζόµενη περιοχή µε κίτρινη διαγράµµιση) 

 
Σηµειώνεται ότι καθώς δεν έχει γίνει πράξη εφαρµογής στην περιοχή (σχέδιο προ του 1983) 
οι προβλεπόµενοι από το σχέδιο πόλης δρόµοι και πλατείες είναι αδιάνοικτοι, όπως φαίνεται 
και στην αναλυτική περιγραφή των ακινήτων. Ως αποτέλεσµα, υπάρχουν προβλήµατα στον 
ακριβή εντοπισµό των ακινήτων. Επίσης, σύµφωνα µε την πολεοδοµική νοµοθεσία, λόγω 
των παραπάνω, (28)  ακίνητα είναι µη οικοδοµήσιµα, ως µη έχοντα πρόσωπο σε 
διανοιχθείσα οδό, έως τη σύνταξη πράξεων αναλογισµού και την αποζηµίωση των 
δικαιούχων για τη  διάνοιξη των δρόµων. 
 
Συγκεκριµένα πρόκειται για : 

• όλα τα ακίνητα που εντάσσονται στο Ο.Τ. 32 µε ΑΒΚ 1842 έως ΑΒΚ 1849 
• όλα τα ακίνητα που εντάσσονται στο Ο.Τ. 33 µε ΑΒΚ 1850 έως ΑΒΚ 1856 και ΑΒΚ 

1890 έως 1893 
• τα ακίνητα µε ΑΒΚ 1899, 1862, 1861 και 1903 που εντάσσονται στο Ο.Τ. 38 και  
• τα ακίνητα µε ΑΒΚ 1858, 1898, 1896 και 1895 

 
Τα παραπάνω ακίνητα θα καταστούν οικοδοµήσιµα είτε µε την ολοκλήρωση της πράξης 
εφαρµογής είτε µε πράξη παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τµήµατος οικοπέδου 
στο ∆ήµο για τη δηµιουργία δρόµου και σύνταξη πράξης αναλογισµού για τον καθορισµό των 
εισφορών. 
 
 
 
4.3 ∆εσµεύσεις 

• Αιγιαλός- παραλία 

Το εξεταζόµενο ακίνητο δεν είναι παραθαλάσσιο και δε φέρει καµία δέσµευση που να 
σχετίζεται µε αιγιαλό – παραλία. 
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• Ρέµατα 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία µας δεν υπάρχουν ρέµατα, 
χείµαρροι κλπ που να διατρέχουν την υπό µελέτη περιοχή. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώθηκε και κατά την έρευνα στο Τµήµα Τεχνικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, από την προϊστάµενη Ε. Τσιβελέκη, η οποία µας διέθεσε χάρτη της 
Γ.Υ.Σ. στον οποίο αποτυπώνονται τα ρέµατα της περιοχής. Ως πλησιέστερο ρέµα 
αναφέρεται το Βαενόρεµα, στα ανατολικά της περιοχής µελέτης, το οποίο όµως δεν 
επηρεάζει τα υπό µελέτη ακίνητα.   

 

• Περιβαλλοντικά 

Σηµαντικές εκτάσεις πέριξ του Μαλιακού Κόλπου και κοντά στις εκβολές και την κοιλάδα 
του Σπερχειού ποταµού έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(∆ίκτυο NATURA 2000, ΦΕΚ 60Α/31.03.2011) µε σκοπό τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και την προστασία περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους 
οικοσυστηµάτων. Μέχρι σήµερα, η ως άνω Περιβαλλοντική Μελέτη επιτρέπει εν γένει µια 
ήπια ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να εναρµονίζεται µε το 
χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.  
 
Σύµφωνα µε τον χάρτη Π.2 της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας, που αναφέρεται στην οργάνωση χρήσεων γης και 
προστασία περιβάλλοντος, καθώς και από έρευνα στο Natura 2000 viewer, προκύπτει ότι 
η υπό µελέτη έκταση δεν είναι ενταγµένη στο ως άνω ∆ίκτυο ΝATURA 2000. 
 
Συνεπώς θεωρούµε ότι το ακίνητο δεν αντιµετωπίζει ειδικούς περιβαλλοντικά 
περιορισµούς και δεσµεύσεις. 
 

• ∆ασικές εκτάσεις 
 

Το υπό µελέτη ακίνητο βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης 
της Στυλίδας, και σύµφωνα µε τον χάρτη Π.2 της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας, που αναφέρεται στην οργάνωση χρήσεων 
γης και προστασία περιβάλλοντος, δεν έχει δασικές δεσµεύσεις. 
 
Επίσης, κατά την έρευνά µας στο ∆ασαρχείο Λαµίας, πληροφορηθήκαµε από τον αρµόδιο 
κο Στυλιανό Χονδρογιάννη, ότι στην περιοχή των υπό εξέταση αγροτεµαχίων δεν έχει 
εφαρµογή η δασική νοµοθεσία. 

 

• Αρχαιολογία 
 

Αρµοδιότητα Ι∆’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου 1034/17.03.2014 της Ι∆’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, η υπό µελέτη έκταση βρίσκεται εντός 
αρχαιολογικού χώρου και αρχαιολογικά ελεγχόµενης περιοχής.  

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε περιοχή ανατολικά των υπό εξέταση οικοπέδων 
διεξάγεται ανασκαφική έρευνα στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στην πόλη 
της Στυλίδας» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τύχη των αποκαλυφθέντων 
αρχαιοτήτων θα αποφασιστεί µετά την ολοκλήρωση της. 
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Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα αποτυπώνονται οι θέσεις αρχαιολογικών ευρηµάτων στην 
ευρύτερη περιοχή µελέτης, καθώς και η περιοχή µελέτης µε κίτρινη διαγράµµιση.  

 
Εικ. 46 Απόσπασµα σχεδιαγράµµατος αποτύπωσης θέσεων αρχαιολογικών ευρυµάτων  (η εξεταζόµενη 

περιοχή µε κίτρινη διαγράµµιση) 

Αρµοδιότητα 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Κατά την έρευνα µας στην 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, πληροφορηθήκαµε από 
την αρµόδια µηχανικό κα Ιωάννα Μανωλούδη ότι τα υπό εξέταση ακίνητα δεν εµπίπτουν 
σε περιοχή ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας. 

 

• Οικοδοµησιµότητα ακινήτων 
 

Σηµειώνεται ότι καθώς δεν έχει γίνει πράξη εφαρµογής στην περιοχή (σχέδιο προ του 
1983) οι προβλεπόµενοι από το σχέδιο πόλης δρόµοι και πλατείες είναι αδιάνοικτοι, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν προβλήµατα στον ακριβή εντοπισµό των ακινήτων. Επίσης, 
σύµφωνα µε την πολεοδοµική νοµοθεσία, λόγω των παραπάνω, (28)  ακίνητα ενώ είναι 
άρτια, είναι µη οικοδοµήσιµα, ως µη έχοντα πρόσωπο σε διανοιχθείσα οδό, έως τη 
σύνταξη πράξεων αναλογισµού και την αποζηµίωση των δικαιούχων για τη  διάνοιξη των 
δρόµων. 
 
Τα παραπάνω ακίνητα προκειµένου να καταστούν οικοδοµήσιµα θα πρέπει είτε να 
προχωρήσει η πράξη εφαρµογής για τη διάνοιξη των συγκεκριµένων δηµοτικών οδών είτε 
να παραχωρηθεί τµήµα του οικοπέδου σε κοινή χρήση µε συµβολαιογραφική πράξη 
παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη στο ∆ήµο για τη δηµιουργία δρόµου και σύνταξη πράξης 
αναλογισµού για τον καθορισµό των εισφορών. 
 
Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από την κα Γεωργία Παπανάγνου, αρµόδια της 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Λαµιέων.  
 

• Μισθωτικές δεσµεύσεις 
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Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της αυτοψία µας και της µελέτης των στοιχείων του φακέλου της 
ΕΤΑ∆, τα υπό µελέτη ακίνητα µισθώνονται αποκλειστικά για την καλλιέργεια ελαιοδέντρων 
και τη συγκοµιδή ελαιοκάρπου. Η µίσθωση, που διέπεται από τις διατάξεις περί αγροτικών 
µισθώσεων,  είχε έναρξη 16.03.2009 και λήξη 15.03.2013. Το Περιφερειακό Κλιµάκιο 
Λαµίας της ΕΤΑ∆ (αρµόδιος κος Ε. Γεωργακός) εισηγήθηκε την ανανέωση της µίσθωσης 
στον ίδιο µισθωτή για 5 έτη, ήτοι έως 15.03.2018 µε το ίδιο µίσθωµα και τους όρους που 
αναγράφονται στο από 16.03.2009 µισθωτήριο.  
 

• Άλλες δεσµεύσεις 

 
Σύµφωνα µε τον χάρτη Π.3.1 της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας, που αναφέρεται στην πολεοδοµική οργάνωση – θεσµικό 
πλαίσιο δόµησης οικισµού Στυλίδας, τα οικοδοµικά τετράγωνα, στα οποία εντάσσονται τα 
υπό µελέτη ακίνητα, βρίσκονται εντός περιοχής ανάπλασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124/Α/13.06.1997). Το άρθρο 15 του Ν. 2508/97, αναφέρεται σε 
περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισµών προ του 1923, που είναι πολεοδοµικά 
προβληµατικές και συγκεκριµένα περιοχές µε µεγάλες κτιριακές πυκνότητες ή µεγάλες 
ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή περιοχές που 
εντάχθηκαν στο σχέδιο µε τις διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος της 17.7.1923 και 
µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου δεν έγινε εφαρµογή του σχεδίου στο µεγαλύτερο τµήµα 
της περιοχής για οποιονδήποτε λόγο. 
 
Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης του σχεδίου ανάπλασης πραγµατοποιείται µε την 
πράξη εφαρµογής. Στο σχέδιο περιλαµβάνεται η συντέλεση των σχετικών 
απαλλοτριώσεων, ενώ στις ιδιοκτησίες που υπάγονται εντός περιοχής ανάπλασης 
επιβάλλεται εισφορά σε γη. 
 

 
4.4 Καταπατήσεις εντός της έκτασης 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της αυτοψία µας και της µελέτης των στοιχείων του φακέλου της 
ΕΤΑ∆, δεν προέκυψαν καταπατήσεις εντός της έκτασης. 
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5   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
Προκειµένου να ανακεφαλαιώσουµε την ως άνω µελέτη, καταγράφοντας συνοπτικά τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη φυσιογνωµία των ακινήτων, όπως αυτά 
προέκυψαν από την αυτοψία, την έρευνα και την µελέτη των σχετικών στοιχείων και 
εγγράφων, παραθέτουµε τα ακόλουθα σηµεία αναφοράς : 
 
• Πρόκειται για σαράντα (40) οικόπεδα στη θέση «Γρανιτσάδες» Στυλίδας, του ∆ήµου 

Στυλίδας Φθιώτιδας, µε κωδικοποίηση Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 
και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906, συνολικής επιφανείας ~ 21.834µ2, ιδιοκτησίας κατά πλήρη 
νοµή και κατοχή του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. Α.Ε) µε φορέα διαχείρισης την  Εταιρία Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.∆. 
Α.Ε.).  

 
• Απέχουν 1 χλµ. περίπου από το λιµάνι της Στυλίδας, 18 χλµ περίπου από την πόλη της 

Λαµίας, 225 χλµ περίπου από την πόλη της Αθήνας και 280 χλµ περίπου από την πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Η πρόσβαση σε αυτά επιτυγχάνεται µέσω της Ε.Ο. Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης. 

 
• Τα υπό µελέτη οικόπεδα βρίσκονται εντός του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 

Πόλεως της Στυλίδας και εντός του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Στυλίδας, 
στα όρια του Σχεδίου Πόλεως, βόρεια της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαµίας - Βόλου και στα 
οικοδοµικά τετράγωνα Ο.Τ. 32, 33, 37, 38, 43 και 44, σε ηµιαστική περιοχή, όχι πλήρως 
διαµορφωµένη. Η Εντός Σχεδίου περιοχή της πόλης της Στυλίδας έχει κυρίως οικιστικό 
χαρακτήρα. 

 
• Οι προβλεπόµενες χρήσεις για τα οικόπεδα εντός των Ο.Τ 33, 37 και 44 είναι αυτές της 

αµιγούς κατοικίας ενώ για τα οικόπεδα εντός Ο.Τ. 32, 38 και 43 οι προβλεπόµενες 
χρήσεις είναι αυτές του τοπικού κέντρου. 

 
• Καθώς δεν έχει γίνει πράξη εφαρµογής στην περιοχή (σχέδιο προ του 1983) οι 

προβλεπόµενοι από το σχέδιο πόλης δρόµοι και πλατείες είναι αδιάνοικτοι.  
 
• Σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία τα ακίνητα είναι όλα άρτια. (28) 

ακίνητα είναι µη οικοδοµήσιµα, ως µη έχοντα πρόσωπο σε διανοιχθείσα οδό, έως τη 
σύνταξη πράξεων αναλογισµού και την αποζηµίωση των δικαιούχων για τη  διάνοιξη των 
δρόµων. Τα παραπάνω ακίνητα θα καταστούν οικοδοµήσιµα είτε µε την ολοκλήρωση 
της πράξης εφαρµογής είτε µε πράξη παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
τµήµατος οικοπέδου στο ∆ήµο για τη δηµιουργία δρόµου και σύνταξη πράξης 
αναλογισµού για τον καθορισµό των εισφορών.Τα υπόλοιπα 12  ακίνητα είναι άρτια και 
οικοδοµήσιµα.  

 
• Ισχύουν οι παρακάτω όροι δόµησης: Ελάχιστο Εµβαδόν 400,00 τµ, Ελάχιστο πρόσωπο 

15,00 µ, Ελάχιστο Βάθος 25,00 µ, Μέγιστο Ύψος 8,00 µ, Ποσοστό Κάλυψης 40%, 
Συντελεστής ∆όµησης 1,00, Σύστηµα ∆όµησης πανταχόθεν ελεύθερο. 

 
• Η συνολική επιφάνεια των οικοπέδων ανέρχεται στα 21.8 στρέµµατα περίπου και δίνεται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει αυτοτελές οικοδοµικό 
τετράγωνο προς αξιοποίηση, δηλαδή σε όλα τα οικοδοµικά τετράγωνα υπάρχουν και 
άλλες ιδιοκτησίες εκτός των δηµοσίων ακινήτων.  
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Ο.Τ. ΑΒΚ Τελική επιφάνεια (τ.µ) 

32 1842 -1849 3.992,25 

33 
1850 - 1856 
1890 - 1894 

6.692,53 

37 
1857 -1860 
1895 - 1898 

4.072,95 

38 
1861-1862 
1899 - 1903 

3.941,84 

43 1904 -1906 1.850.66 

44 1864 - 1865 1.283,87 

ΣΥΝΟΛΟ  21.834,10 

Πίνακας 8 Υπό Μελέτη ∆ηµόσια Ακίνητα 
 
• Τα εξεταζόµενα οικόπεδα είναι ελαφρώς επικλινή,  είναι οριοθετηµένα µε πασσάλους, 

και κάποια είναι µερικώς περιφραγµένα. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ως γαιώδες και το 
σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς τους, καλύπτεται από χαµηλή βλάστηση (φυτική γη) και 
από κάποιες ελιές. Εντός των οικοπέδων δεν υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις. 

 
• Τα υπό µελέτη ακίνητα βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου και αρχαιολογικά 

ελεγχόµενης περιοχής. Στην περιοχή διεξάγεται ανασκαφική έρευνα στα πλαίσια του 
έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης 
µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στην πόλη της Στυλίδας» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, 
ενώ η τύχη των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων θα αποφασιστεί µετά την ολοκλήρωση 
της. 

 
• Τα υπό µελέτη ακίνητα µισθώνονται για την καλλιέργεια ελαιοδέντρων και τη συγκοµιδή 

ελαιοκάρπου. Η µίσθωση, που διέπεται από τις διατάξεις περί αγροτικών µισθώσεων,  
είχε έναρξη 16.03.2009 και λήξη 15.03.2013. Το Περιφερειακό Κλιµάκιο Λαµίας της 
ΕΤΑ∆ (αρµόδιος κος Ε. Γεωργακός) εισηγήθηκε την ανανέωση της µίσθωσης στον ίδιο 
µισθωτή για 5 έτη, ήτοι έως 15.03.2018 µε το ίδιο µίσθωµα και τους όρους που 
αναγράφονται στο από 16.03.2009 µισθωτήριο.  

 
• Τα εξεταζόµενα ακίνητα δεν είναι παραθαλάσσια, δεν έχουν ρέµατα, δεν έχουν δασικές 

δεσµεύσεις, και δεν προέκυψαν καταπατήσεις εντός της έκτασης. 
 
• Κυριότερο έργο υποδοµής που θα επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα τα εξεταζόµενα ακίνητα µε 

σηµαντική επίδραση στην εικόνα της περιοχής είναι το έργο της κατασκευής τµήµατος 
του α/δ Π.Α.Θ.Ε., ήτοι η παράκαµψη της Στυλίδας, µε τους κόµβους εισόδου να 
κατασκευάζονται εκατέρωθεν της Στυλίδας, στις περιοχές «Αγία Μαρίνα» και «Ράχες» 
αντίστοιχα. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο έτη και αναµένεται να 
επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία της σηµερινής Εθνικής Οδού και της σύνδεσης της 
πόλης µε το θαλάσσιο µέτωπο. 
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• Το τοπικό οδικό δίκτυο δεν είναι πλήρως διαµορφωµένο, µε κάποιους δρόµους να µην 
έχουν ακόµη διανοιχθεί. Η διάνοιξη των οδών µε τη δηµιουργία κρασπέδων θα 
συµβάλλει στην ανάπτυξη όχι µόνο της υπό µελέτης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

 
• Το τµήµα του αποχετευτικού δικτύου της πόλης της Στυλίδας που έχει κατασκευαστεί 

είναι περίπου το 40% του συνολικού έργου. Προβλέπεται η ολοκλήρωση του εν λόγω 
δικτύου και η ολοκλήρωση του έργου µεταφοράς των λυµµάτων στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λαµίας (ΕΕΛ). 

 
• Τα υπό µελέτη ακίνητα βρίσκονται εντός περιοχής ανάπλασης. Η εφαρµογή της 

πολεοδοµικής µελέτης του σχεδίου ανάπλασης πραγµατοποιείται µε την πράξη 
εφαρµογής. Στο σχέδιο περιλαµβάνεται η συντέλεση των σχετικών απαλλοτριώσεων, 
ενώ στις ιδιοκτησίες που υπάγονται εντός περιοχής ανάπλασης επιβάλλεται εισφορά σε 
γη. 

 
• Είναι εµφανής ο αντίκτυπος της παρούσης οικονοµικής συγκυρίας ειδικά στο οικιστικό 

τµήµα της ∆ηµοτικής Ενότητας, καθώς η διαθεσιµότητα ακινήτων υπερκαλύπτει την 
υπάρχουσα ζήτηση. 
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6 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6.1 Προτάσεις εναλλακτικές και

Προκειµένου να τεκµηριωθεί η πρόταση
αρχικά κάποιες γενικές παρατηρήσεις
κτηµαταγορά και την οικονοµία σε
 
• Για το σύνολο της Επικράτειας

συνολική οικοδοµική δραστηριότητα
σε 3.042,0 χιλιάδες τ.µ. επιφάνειας
Παρατηρήθηκε δηλαδή µείωση
28,2% στην επιφάνεια και κατά
της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας
 

• Η συνολική οικοδοµική δραστηριότητα
µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
∆εκεµβρίου 2012- Νοεµβρίου
 

• Η Περιφέρεια της Στερεάς
σηµαντική µείωση τόσο στον

 
• Πολλά ακίνητα παραµένουν

τελευταίο χρόνο είναι σχεδόν
 

• Κατά τις συναλλαγές το εύρος
ιδιοκτήτες παραµένουν σταθεροί
λειτουργούν υπό πίεση µειώνοντας

 
• Η καταγεγραµµένη µείωση

αποχώρηση µεταναστών επιτείνουν
ακινήτων, όπως επίσης και
έκτακτης). 
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
εναλλακτικές και επιλογή σεναρίου 

τεκµηριωθεί η πρόταση αξιοποίησης για τα υπό µελέτη ακίνητα
γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την οικοδοµική δραστηριότητα

οικονοµία σε επίπεδο Επικράτειας, Περιφέρειας και Νοµαρχίας

της Επικράτειας και σε ετήσια βάση, δηλαδή στο σύνολο
οικοδοµική δραστηριότητα διαµορφώθηκε σε 16.384 άδειες, που

χιλιάδες τ.µ. επιφάνειας και 12.249,0 χιλιάδες κυβικά
δή µείωση κατά 27,6% στον αριθµό των οικοδοµικών

επιφάνεια και κατά 25,7% στον όγκο σε σχέση µε το 2012. Το
οικοδοµικής δραστηριότητας µειώθηκε 25,6%.  

οικοδοµική δραστηριότητα (ιδιωτική – δηµόσια) κατά Περιφέρεια
ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο ∆εκεµβρίου 2011- Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2013 δίνεται στον παρακάτω πίνακα.   

Εικ. 47 Οικοδοµική δραστηριότητα  
 

της Στερεάς Ελλάδας ακολουθεί την πορεία της
µείωση τόσο στον αριθµό των αδειών όσο και στη δοµήσιµη

παραµένουν επί µακρώ αδιάθετα και οι µεταβιβάσεις
χρόνο είναι σχεδόν µηδενικές.  

συναλλαγές το εύρος διακύµανσης των τιµών είναι µεγάλο
παραµένουν σταθεροί στις αρχικές τους προσδοκίες, ενώ
υπό πίεση µειώνοντας τις τιµές συναλλαγής ακόµα και κάτω

καταγεγραµµένη µείωση του εγχώριου πληθυσµού σε συνδυασµό
µεταναστών επιτείνουν το πρόβληµα της απορρόφησης

όπως επίσης και η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
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µελέτη ακίνητα αναφέρονται 
οικοδοµική δραστηριότητα, την 

Περιφέρειας και Νοµαρχίας: 

δηλαδή στο σύνολο του 2013, η 
άδειες, που αντιστοιχούν 

χιλιάδες κυβικά µέτρα όγκου. 
των οικοδοµικών αδειών, κατά 
µε το 2012. Το 2013, ο όγκος 

κατά Περιφέρεια, σύµφωνα 
Νοεµβρίου 2012 και  

 

πορεία της Επικράτειας µε 
στη δοµήσιµη επιφάνεια. 

µεταβιβάσεις ακινήτων τον 

είναι µεγάλο, διότι πολλοί 
προσδοκίες, ενώ αντίθετα άλλοι 

ακόµα και κάτω του κόστους.  

σε συνδυασµό µε την 
απορρόφησης των διαθέσιµων 

ακίνητης περιουσίας (τακτικής και 
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• Σηµειώνεται ότι ο Νοµός Φθιώτιδας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών 

µε ιδιόκτητη κατοικία, ενώ το αστικό κέντρο του Νοµού, δηλαδή η Λαµία συγκεντρώνει 
το µεγαλύτερο αριθµό κενών κατοικιών που διατίθενται προς ενοικίαση (ποσοστό 
~50% του συνόλου των ακινήτων που διατίθενται προς ενοικίαση στο Νοµό). 
Παράλληλα αναφέρεται ότι ο Νοµός Φθιώτιδος αποτελείται κατά 20% περίπου, από 
εξοχικές κατοικίες που συγκεντρώνονται στα Καµένα Βούρλα, στον Αγ. Κωνσταντίνο 
και στη Μαλεσίνα. 

 
• Σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµικής δραστηριότητας του Ν. Φθιώτιδος απορροφά ο 

τουρισµός, αφενός λόγω της παραθαλάσσιας χωροθέτησής του και αφετέρου λόγω της 
ύπαρξης αρκετών φυσικών Ιαµατικών Πηγών µε θεραπευτικές ιδιότητες, ενώ  σχετική 
ανάπτυξη γνωρίζει τα τελευταία χρόνια και ο αγροτουρισµός. 
 

• Οι ξενοδοχειακές µονάδες στο Ν. Φθιώτιδος αποτελούνται κατά κύριο λόγο από 
χαµηλής κατηγορίας ξενοδοχεία, 2* και 1*, σε ποσοστό ~75%, ενώ τα ξενοδοχεία 3* και 
4* βρίσκονται περίπου στο 20%, και µόλις ένα 5% ανήκει στις µονάδες κατηγορίας 5*, 
οι οποίες έκαναν ουσιαστικά την εµφάνισή τους µετά το 2000.  
 

• Σε ότι αφορά τις περιοχές µε την πληρέστερη τουριστική υποδοµή προηγούνται σαφώς 
τα Καµένα Βούρλα, και ακολουθούν τα Λουτρά Υπάτης και οι λοιπές περιοχές του 
Νοµού (Αµφίκλεια, Λιβανάτες κ.λπ.), ενώ σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία οι 
περισσότερες αφίξεις- διανυκτερεύσεις από αλλοδαπούς προέρχονται από Γαλλία, 
Ιταλία, Αγγλία και Γερµανία και αφορούν στους µήνες Μάιο  – Σεπτέµβριο. 

 
• Οι µεγαλύτερες βιοµηχανίες και εργοστασιακές µονάδες είναι εγκατεστηµένες στην 

ΒΙ.ΠΕ Λαµίας, στο δρόµο προς Στυλίδα, περίπου 8 χλµ. από την πόλη της Λαµίας και 
12 χλµ. από την πόλη της Στυλίδας, επιφανείας 1.600 στρεµµάτων µε παράδειγµα τις: 
CΗIPITA (αλυσίδα Τροφίµων), ΡΙΖΑΚΟΣ (Μονωτικά υλικά), ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ 
(παραγωγή σκυροδέµατος), ΑΓΡΟΠΑΚ (κατασκευή και εµπορία χαρτόκουτων), ΣΥΡΚΕ 
(συρµατουργία), ΠΑΝΕΛΚΟ – SIDMA (κατασκευή πάνελ, υλικών αλουµινίου κ.λπ.) κ.α. 
Πάντως και στον κλάδο αυτό η κρίση είναι εµφανής µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της 
παραγωγής και τη διαδοχική παύση των εργασιών πολλών εκ των υφιστάµενων 
µονάδων (όπως π.χ. ΑΚΜΗ οικοδοµικά υλικά κ.λπ.). 
 

• Ο Νοµός Φθιώτιδος βρισκόταν ανέκαθεν σε µεσαία επίπεδα ευρωστίας και ευηµερίας, 
συγκριτικά µε τους υπόλοιπους 51 Νοµούς της επικράτειας. Η κινητήριος δύναµή του 
προέρχονταν σε µεγάλο ποσοστό από τα ∆ηµόσια Κεφάλαια, τα οποία 
χρηµατοδοτούσαν τα σηµαντικά έργα υποδοµής (οδικά δίκτυα, εγγειοβελτιωτικά έργα 
κ.λπ.), την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, τις επενδύσεις στις γεωργικές 
καλλιέργειες, τον εκσυγχρονισµό και την προστασία περιβαλλοντικών έργων, την 
επιχορήγηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ. 
 

• Παράλληλα ο ∆ηµόσιος Τοµέας απασχολούσε ανέκαθεν µεγάλο µέρος του 
εργαζόµενου πληθυσµού, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε δυσµενή θέση λόγω των 
γενικότερων ανακατατάξεων, γεγονός επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες σε όλους του 
τοµείς της οικονοµίας.  
 

• Εξ΄ άλλου και στον κλάδο του τουρισµού τα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης είναι 
εµφανή, ειδικά στις πληρότητες και στη διάρκεια της παραθεριστικής περιόδου, ενώ 
ιδιαίτερα πληγείσες είναι οι πολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και οι περιοχές 
που δεν συγκαταλέγονται στη λίστα των κατ΄ εξοχήν τουριστικών προορισµών. 
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• Παράλληλα τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται θεαµατικά, η επαγγελµατική 
δραστηριότητα, σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών, βρίσκεται σε σηµαντική ύφεση, ενώ 
και οι επενδύσεις από διεθνείς φορείς έχουν τελείως παγώσει, χαρακτηριστικά που δεν 
αναµένεται να αλλάξουν σηµαντικά στην επόµενη τουλάχιστον διετία.  

 
Σχετικά µε τα ακίνητα της περιοχής και τις σηµαντικότερες αναπτύξεις εντός αυτής, 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
• Ο αστικός ιστός είναι ανεπτυγµένος γύρω από το διοικητικό και εµπορικό κέντρο της 

πόλης, εστιασµένο πέριξ της Κεντρικής Πλατείας (Πλατεία 25ης Μαρτίου) και µε 
κατευθυντήριους άξονες τους κεντρικούς δρόµους όπως την οδό Φαλαρών, Καρκαλλή 
και Κασοµούλη. Το ζεύγος Πλατειών που καταγράφεται στην παραλιακή ζώνη, 
(Πλατεία 25ης Μαρτίου και Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) σε συνδυασµό µε τον 
Σιδηροδροµικό σταθµό και το διαθέσιµο χώρο που παραχωρήθηκε από την Κτηµατική 
Υπηρεσία (Πλατεία Λαού), που είναι όλοι συγκεντρωµένοι στο κεντρικό και παραλιακό 
τµήµα του οικισµού, αποτελούν µια πολύ καλή υποδοµή για την ανάπτυξη ενός 
τοπικού κέντρου.  
 

• Επικρατούσα χρήση είναι αυτή της κατοικίας, και δευτερεύουσα η εµπορική 
(καταστήµατα και γραφεία) για την εξυπηρέτηση της πόλης. Τα κτήρια είναι στην 
πλειοψηφία τους διώροφα και κτισµένα γύρω στο 1970.  
 

• Σε ότι αφορά την οικοδοµική δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων, αυτή περιορίζεται 
σε ελάχιστες πολυώροφες οικοδοµές που χωροθετούνται κυρίως στο κέντρο και κοντά 
στο λιµάνι και αφορούν κτίρια κατοικιών ή  κτίρια µικτών χρήσεων κατοικίας – 
γραφείων.  

 
• Στον ευρύτερο ιστό της πόλεως της Στυλίδας  παρατηρούνται λίγα αδιάθετα 

διαµερίσµατα, ενώ οι τιµές πώλησης στις τρέχουσες συναλλαγές κυµαίνονται περί τα 
800 - 1.000 €/µ², εύρος που ισχύει τόσο για παλαιές όσο και για νεόδµητες κατοικίες, τη 
στιγµή που την περίοδο 2006 – 2007 οι τιµές πώλησης των καινούργιων 
διαµερισµάτων, άγγιζαν τα 1.500 €/µ² στο κέντρο της Λαµίας.  

 
• Από την ευρύτερη περιοχή απουσιάζει µια οργανωµένη ανάπτυξη που να συνδυάζει 

εµπορικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι κάτοικοι της 
περιοχής εξυπηρετούνται από την πόλη της Λαµίας. 

 
 
Το σενάριο αξιοποίησης που διαµορφώνεται για τα υπό µελέτη ακίνητα αναπτύσσεται  
ακολούθως, λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα δεδοµένα καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους: 
 

- Τη γεωγραφική θέση των ακινήτων και τη µικρή τους απόσταση από την πόλη της 
Στυλίδας, η οποία αποτελεί σηµαντικό συγκοινωνιακό κόµβο του Ν. Φθιώτιδας και της 
ευρύτερης περιοχής, καθώς η πρόσβαση σε αυτή δύναται να επιτευχθεί µέσω του 
βασικού αυτοκινητόδροµου της χώρας Π.Α.Θ.Ε., µέσω σιδηροδροµικής γραµµής και 
ακτοπλοϊκώς µέσω του λιµένα της Στυλίδας. Τα ανωτέρω δηµιουργούν άµεσα µια 
διασύνδεση µε τις αναδυόµενες περιοχές τουρισµού και αναψυχής στα παράλια της 
Φθιώτιδας, Εύβοιας και Θεσσαλίας. 
 

- Τα εν εξελίξει έργα υποδοµής στην άµεση περιοχή των ακινήτων, σηµαντικότερο εκ των 
οποίων είναι η: 
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• Η νέα χάραξη του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. - ήτοι η κατασκευή τµήµατος του 
αυτοκινητοδρόµου µε τους αντίστοιχους ανισόπεδους κόµβους του στις  περιοχές 
«Αγία Μαρίνα» και «Ράχες» αντίστοιχα - που θα παρακάµψει την πόλη της Στυλίδας 
από βορά, µε αποτέλεσµα την αποφόρτιση της σηµερινής Εθνικής Οδού από την 
διερχόµενη βαριά κυκλοφορία και την δηµιουργία νέων προϋποθέσεων για την 
σύνδεση του οικισµού µε το θαλάσσιο µέτωπο. 

 
• Η προγραµµατιζόµενη ανάπτυξη του λιµένα Στυλίδας, καθώς σύµφωνα µε την νέα 

χωρική δοµή του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο εµπορικός λιµένας 
Στυλίδας εντάσσεται στους κόµβους συνδυασµένων µεταφορών διαπεριφερειακής 
εµβέλειας. Για την αναδιοργάνωση και επέκταση του λιµένα, σε συνεργασία µε το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Στυλίδας, έχει επιλεγεί η εγκατάσταση εµπορικού λιµένα 
στο δυτικό τµήµα και λιµένα αναψυχής και αλιείας στο ανατολικό τµήµα. 

 

- Τον χαρακτήρα της περιοχής. Πρόκειται για ηµιαστική περιοχή, όχι πλήρως 
διαµορφωµένη, µε οικιστικό κυρίως χαρακτήρα. 

 
- Την ευχέρεια προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας µέσω της Εθνικής Οδού 

Αθηνών – Θεσσαλονίκης.  
 
- Το Πολεοδοµικό Καθεστώς των ακινήτων. Τα υπό µελέτη οικόπεδα βρίσκονται εντός του 

Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Πόλεως και εντός του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου του ∆ήµου Στυλίδας, στα οικοδοµικά τετράγωνα Ο.Τ. 32, 33, 37, 38, 43 και 44, 
µε προβλεπόµενες χρήσεις για τα οικόπεδα εντός των Ο.Τ 33, 37 και 44 αυτές της 
αµιγούς κατοικίας ενώ για τα οικόπεδα εντός Ο.Τ. 32, 38 και 43 οι προβλεπόµενες 
χρήσεις είναι αυτές του τοπικού κέντρου. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει αυτοτελές 
οικοδοµικό τετράγωνο προς αξιοποίηση, δηλαδή σε όλα τα οικοδοµικά τετράγωνα 
υπάρχουν και άλλες ιδιοκτησίες εκτός των δηµοσίων ακινήτων.  

 
- Τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους µέσω της διερεύνησης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του, των τάσεων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και του πιθανού 
επενδυτικού ενδιαφέροντος που θα καταγραφόταν σε περίπτωση ελεύθερης 
διαπραγµάτευσής του. 

 
- Το γεγονός ότι ενώ η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται σε βαθιά οικονοµική ύφεση, µε την 

κτηµαταγορά να κινείται σε ιδιαιτέρως υποτονικούς ρυθµούς, εντούτοις κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους εύρωστοι επενδυτές, από το διεθνές και εγχώριο προσκήνιο, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα µε ποικίλες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (εµπόριο, αναψυχή, τουρισµός, ιατρική φροντίδα κλπ). Άλλωστε οι 
προσπάθειες που γίνονται την τρέχουσα χρονική στιγµή για την «τακτοποίηση» και 
προώθηση σηµαντικών δηµόσιων ακινήτων είναι σήµερα πιο οργανωµένες από ποτέ, 
ενώ παράλληλα τόσο οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς όσο και οι τοπικές κοινότητες 
εµφανίζονται πιο ευέλικτοι και ανοικτοί στην έγκριση νέων προτάσεων. 

 
Με βάση τα παραπάνω, ως µοναδικό πιθανό και βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης που θα 
µπορούσε να εισηγηθεί ο Τεχνικός Σύµβουλος είναι τελικά µία ήπια και συγκροτηµένη 
οικοδοµική ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται σε ένα ολοκληρωµένο πολεοδοµικό και 
περιβαλλοντικό σχεδιασµό και θα αποτελείται από άρτιας ποιότητας κατασκευής και 
αισθητικής κτίσµατα που θα εναρµονίζονται µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής και θα 
αναδεικνύουν το περιαστικό τοπίο.  
 
Η ήπια οικοδοµική ανάπτυξη θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία κατοικιών στις περιοχές αµιγούς 
κατοικίας, ενώ στην περιοχή όπου οι επιτρεπόµενες χρήσεις είναι αυτές του τοπικού κέντρου 
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προτείνεται η κατασκευή κτηρίων µικτών χρήσεων κατοικιών - εµπορικών  χρήσεων και 
δηµιουργία  µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, νέων και 
υφιστάµενων, όσο και των ενδεχόµενων τουριστών. Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας µέσω της 
συνέργειας µεταξύ αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και σχεδιασµού εγκαταστάσεων. 
 
Με βάση τα παραπάνω, στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά η 
προτεινόµενη αξιοποίηση. 
 

Ο.Τ. ΑΒΚ 
Επιφάνεια 
οικοπέδων  

(τ.µ) 
Χρήση Σ.∆ ∆όµηση  

(τ.µ) 

32 1842 -1849 3.992,25 Εµπορική χρήση 1,0 3.992,25 

33 
1850 - 1856 

6.692,53 Αµιγής κατοικία 1,0 6.692,53 
1890 - 1894 

37 
1857 -1860 

4.072,95 Αµιγής κατοικία 1,0 4.072,95 
1895 - 1898 

38 
1861-1862 

3.941,84 Εµπορική χρήση 1,0 3.941,84 
1899 - 1903 

43 1904 -1906 1.850.66 Εµπορική χρήση 1,0 1.850.66 

44 1864 - 1865 1.283,87 Αµιγής κατοικία 1,0 1.283,87 

ΣΥΝΟΛΟ 21.834,10   21.834,10 

 
Έτσι, προτείνεται: 

• η κατασκευή κατοικιών είτε σε µορφή διώροφων συγκροτηµάτων είτε σε µορφή 
ανεξάρτητων µεζονετών, µε χωροθέτησή τους στα Ο.Τ. 33, 37 και 44. Η συνολική 
επιφάνεια των εν λόγω οικοπέδων, άρα και η συνολική επιτρεπόµενη δόµηση 
ανέρχεται σε 12.049,35 µ2.  

 
• Η κατασκευή κτηρίων µικτών χρήσεων κατοικιών και περιορισµένων εµπορικών 

χρήσεων, µε τη µορφή διώροφων συγκροτηµάτων, µε εµπορικές χρήσεις στο ισόγειο 
–εµπορικών καταστηµάτων, γραφείων, εστιατορίων , κέντρων αναψυχής και χώρων 
συνάθροισης κοινού– και διαµερίσµατα στον όροφο, σε συνδυασµό µε την κατασκευή 
µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, νέων και 
υφιστάµενων, όσο και των ενδεχόµενων τουριστών, µε χωροθέτησή τους στα Ο.Τ. 
32, 38 και 43. Η συνολική επιφάνεια των εν λόγω οικοπέδων, άρα και η συνολική 
επιτρεπόµενη δόµηση ανέρχεται σε 9.784,75 µ2.  

 
Η πρόταση αξιοποίησης φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί, όπου µε κόκκινο χρώµα 
φαίνονται τα ακίνητα µε χρήση αµιγούς κατοικίας, ενώ τα οικόπεδα µε µικτή χρήση φαίνονται 
µε µπλε χρώµα. 
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Η οργανωµένη ανάπτυξη εντός
ολοκληρωµένο σχεδιασµό υποδοµών
ανάπτυξη. Θα πρέπει δηλαδή αφενός
(ΠΑΘΕ, αποχετευτικό δίκτυο) και
περιβάλλοντος χώρου  µε διάνοιξη
αναβάθµισης της γενικότερης εικόνας
 
Η ολοκλήρωση του υπό κατασκευή
της Στυλίδας από βορά και οι συνεπακόλουθες
του Γ.Π.Σ. ∆ηµοτικής Ενότητας
από πρωτεύων οδικό δίκτυο, υποβιβασµός
την σύνδεση του οικισµού µε
συνθήκες αξιοποίησης και κατ επέκταση
 
Τέλος το ως άνω προτεινόµε
χαρακτήρα της περιοχής και συνεπώς
τις αρµόδιες αρχές (ΥΠΕΚΑ, Πολεοδοµία
αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας
 
Σηµειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν
σηµαντικού αριθµού ακινήτων
πιθανά λόγω υψηλής τιµής εκκίνησης
 
Επίσης αναφέρεται ότι ο ∆ήµος
παραχώρηση κάποιων ακινήτων
 
Βέβαια θα πρέπει να επισηµανθεί
χώρου και αρχαιολογικά ελεγχόµενης
προς τις πραγµατικές δυνατότητες
 
Τα οφέλη που αναµένεται να προκύψουν
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 

• Οργανωµένη και βιώσιµη
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νάπτυξη εντός των θεσµοθετηµένων από το ΓΠΣ περιοχών
σχεδιασµό υποδοµών ώστε να αποβλέπει σε µια 
πρέπει δηλαδή αφενός να ολοκληρωθούν τα υπό εξέλιξη
ευτικό δίκτυο) και αφετέρου να  πραγµατοποιηθούν έργα διαµόρφωσης
χώρου µε διάνοιξη των δρόµων και δηµιουργία κρασπέδων
γενικότερης εικόνας που εµφανίζει σήµερα η περιοχή.  

υπό κατασκευή τµήµατος του α/δ Π.Α.Θ.Ε. που παρακάµπτει
βορά και οι συνεπακόλουθες ενέργειες που προβλέπονται

∆ηµοτικής Ενότητας Στυλίδας (αποχαρακτηρισµός της σηµερινής
δίκτυο, υποβιβασµός στάθµης της, κλπ)  θα επαναπροσδιορίσει

οικισµού µε το θαλάσσιο µέτωπο και θα δηµιουργήσει
αξιοποίησης και κατ’ επέκταση προσέλκυσης επενδυτών. 

προτεινόµενο έργο δεν παραβιάζει και δεν αλλοιώνει τους
περιοχής και συνεπώς είναι δυνατόν να λάβει τις απαιτούµενες

ΥΠΕΚΑ, Πολεοδοµία, Αρχαιολογία κ.λπ.) χωρίς να
οινωνίας ή των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων.  

παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες για την εκποίηση
ακινήτων, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν, καθώς δεν υπήρξε
τιµής εκκίνησης.  

ότι ο ∆ήµος στο παρελθόν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
κάποιων ακινήτων για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου (πχ. Κολυµβητήριο

επισηµανθεί ότι τα εξεταζόµενα ακίνητα βρίσκονται εντός
ρχαιολογικά ελεγχόµενης περιοχής, γεγονός που δηµιουργεί

δυνατότητες αξιοποίησης της υπό µελέτη έκτασης. 

αναµένεται να προκύψουν από την συγκεκριµένη ανάπτυξη περιλαµβάνουν

βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη 
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περιοχών προϋποθέτει 

σε µια ισόρροπη χωρική 
υπό εξέλιξη έργα υποδοµής 

πραγµατοποιηθούν έργα διαµόρφωσης του 
δηµιουργία κρασπέδων, καθώς και 

που παρακάµπτει την πόλη 
προβλέπονται από τη µελέτη 

σηµερινής Εθνικής Οδού 
θα επαναπροσδιορίσει θετικά 
δηµιουργήσει ευνοϊκότερες 

αλλοιώνει τους νόµους και το 
απαιτούµενες εγκρίσεις από 
χωρίς να προκαλέσει τις 

 

την εκποίηση µε δηµοπρασία 
καθώς δεν υπήρξε πλειοδότης, 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 
∆ήµου πχ. Κολυµβητήριο) 

βρίσκονται εντός αρχαιολογικού 
δηµιουργεί επιφυλάξεις ως 

ανάπτυξη περιλαµβάνουν δε 
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• Οικονοµική αναζωογόνηση της περιοχής µε παράλληλη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της πόλης έναντι άλλων παραλιακών πόλεων.  

 
• Εξοικονόµηση ενέργειας 

 
• Την ανάδειξη της φυσιογνωµίας του τόπου 

 
 
6.2 Τυχόν αποτελέσµατα Market Sounding  

Θα πραγµατοποιηθεί στο επόµενο στάδιο. 
 
 
6.3 Ενέργειες ωρίµανσης 

Για την αξιοποίηση της έκτασης, στη βάση που αναπτύχθηκε ανωτέρω και µε κατεύθυνση 
την δηµιουργία ήπιου οικιστικού κέντρου (δηµιουργία κατοικιών στις περιοχές αµιγούς 
κατοικίας και , µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων και περιορισµένων εµπορικών  χρήσεων, 
προς εξυπηρέτηση των κατοίκων στην περιοχή όπου οι επιτρεπόµενες χρήσεις είναι αυτές 
του τοπικού κέντρου) αναλύουµε κατωτέρω τις ενέργειες που θα πρέπει να προηγηθούν για 
την υλοποίηση του έργου : 
 
• Τοπογράφηση της έκτασης µε σαφή αποτύπωση των ορίων της, των επιτρεπόµενων 

Όρων ∆όµησης και Χρήσεων Γης και εξάρτηση από το Κρατικό Σύστηµα Συντεταγµένων. 

• Ολοκλήρωση πράξης εφαρµογής, διάνοιξη δρόµων και καθορισµός τελικής επιφάνειας 
γηπέδου κατόπιν πράξεων αναλογισµού. 

• Σύνταξη µελέτης στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται το υφιστάµενο ρυθµιστικό 
καθεστώς του προς αξιοποίηση ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδοµικό, αναπτυξιακό κλπ).  

• Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και σχετική περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. 

• Σύνταξη γεωτεχνικής µελέτης. 

• Ολοκλήρωση ανασκαφικής έρευνας από Ι∆’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθορισµός 
τύχης ευρηµάτων και θετική γνωµοδότηση του Υπουργείου Πολιτισµού και της αρµόδιας 
Αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

• Υποβολή πλήρους φακέλου και έγκριση έργου από όλες τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 
(Αρχαιολογικές, Υ.Π.Ε.Κ.Α., ∆ήµος. κ.λπ),  

• Χορήγηση οικοδοµικής άδειας από Υ.Π.Ε.Κ.Α.  

 
Τα απαιτούµενα έγγραφα, που συνδέονται µε τις ως άνω ενέργειες - εγκρίσεις είναι 
ενδεικτικά τα ακόλουθα:  
 

• Πρόσφατο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα µε εξάρτηση από το Κρατικό Σύστηµα 
Συντεταγµένων, τη ∆ήλωση Ν.651/1977 του αρµόδιου µηχανικού, το απόσπασµα 
Πινακίδας της Πολεοδοµίας κ.λπ. 

• Έγγραφα σχετιζόµενα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς (τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά 
µεταγραφής υποθηκοφυλακείου κ.λπ.). 

• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και σχετική περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. 
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• Γεωτεχνική µελέτη. 

• Γνωµοδοτήσεις αρχαιολογικής υπηρεσίας και ΥΠ.ΠΟ. 

• Πλήρης φάκελος µε στοιχεία του επενδυτή, του ακινήτου και του σκοπούµενου έργου για 
έγκριση έργου από όλους τους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς  

• Οικοδοµική άδεια. 
 
∆εδοµένων όµως των σηµαντικών κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της 
προτεινόµενης ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε το παρόν δυσµενές οικονοµικό κλίµα, τη 
συνεχιζόµενη συρρίκνωση του επιχειρηµατικού κλάδου, τη δυσκολία χρηµατοδότησης και 
δανειοδότησης, τη γενικότερη αβεβαιότητα και έλλειψη σταθερότητας σε κοινωνικό, πολιτικό 
και οικονοµικό επίπεδο στην Ελλάδα και το γεγονός ότι η εκµετάλλευση και ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης έκτασης αποτελεί ένα έργο περιορισµένης κλίµακας µε τοπικό χαρακτήρα, η 
αξιοποίηση των δηµόσιων ακινήτων  τοποθετείται σε απώτερο χρονικό ορίζοντα και 
βαθµολογείται µε ένα µέσο βαθµό ωριµότητας, ως προς τις προοπτικές αξιοποίησης και 
εκµετάλλευσης του, από τρίτο ενδιαφερόµενο επενδυτή. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Φωτογραφική αποτύπωση 

  
‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1864 ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1865 

  
‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1906 ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1905 
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‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1904 ‘Αποψη οδού Κρυστάλλη 

  
‘Αποψη οδού Κρυστάλλη ‘Αποψη οδού Καρκαλή 

  
‘Αποψη οδού Καρκαλή ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1860 
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‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1859 ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1858 

  
‘Αποψη οδού Καρκαλή ‘Αποψη οδού Καρκαλή 

  
‘Αποψη οδού Πολυτεχνείου ‘Αποψη ΠΑΘΕ 
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‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1898 ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1896 

  
‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1895 ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1857 

  
‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1897 ‘Αποψη οδού Κύπρου 
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‘Αποψη οδού Κύπρου ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1902 

  
‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1901 ‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1900 

  
‘Αποψη δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 1899 ‘Αποψη οδού Κρυστάλλη 



<ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑΔΕΣ Error! Use the Home tab to apply Τίτλος to 

the text that you want to appear here.  Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 

 

  87 

 

  
‘Αποψη Ο.Τ. 32 ‘Αποψη Ο.Τ. 32 

  

  
‘Αποψη Ο.Τ. 32 ‘Αποψη Ο.Τ. 32 

  
‘Αποψη Ο.Τ. 32 ‘Αποψη Ο.Τ. 32 

  
‘Αποψη Ο.Τ. 33 ‘Αποψη Ο.Τ. 33 
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‘Αποψη Ο.Τ. 33 ‘Αποψη ΠΑΘΕ 

  
‘Αποψη Εθνικής οδού Λαµίας - Βόλου ‘Αποψη Εθνικής οδού Λαµίας - Βόλου 

  
‘Αποψη Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης ‘Αποψη Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης 
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‘Αποψη Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης ‘Αποψη Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έγγραφα 

1. Κατάλογος Εγγράφων που τέθηκαν υπ’ όψιν από το φορέα στον οποίο ανήκει το 
εξεταζόµενο ακίνητο στον Τεχνικό Σύµβουλο (ΦΕΚ, Τίτλοι, Σχεδιαγράµµατα, µελέτες που 
έχουν γίνει στο παρελθόν, εκτιµήσεις κλπ) 

 
• Γενικό φύλλο καταγραφής για όλα τα ακίνητα. 
• Στοιχεία ακινήτων από το Μητρώο ακινήτων. 
• Αναλυτικός πίνακας οικοπέδων µε εµβαδά τίτλων, καταγραφής και εφαρµογής (ΚΕ∆ 

Κλιµάκιο Λαµίας / Μάιος 2001) 
• Απόσπασµα Ρυµοτοµικού Σχεδίου (κλ. 1:1000) στο οποίο φαίνονται τα δηµόσια 

ακίνητα (ΚΕ∆ Κλιµάκιο Λαµίας / Αυγουστος 1985) 
• Τοπογραφικό διάγραµµα διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του 

τοπογράφου µηχανικού Χρήστου Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000, κλίµακα 1:500. 
• Μισθωτήριο µεταξύ της ΚΕ∆ ΑΕ και του κ. ∆. Κυριαζή για τη µίσθωση των ακινήτων 

αποκλειστικά για την καλλιέργεια ελαιοδέντρων και τη συγκοµιδή ελαιοκάρπου. 
• Σύµβαση µεταβίβασης ακινήτων υπ’ αριθµ. 32.312/05.07.1985 του Συµβολαιογράφου 

Αθηνών Σωτηρίου Οικονόµου 
• Σύµβαση µεταβίβασης ακινήτων υπ’ αριθµ. 4.866 / 22.01.1986 της Συµβολαιογράφου 

Στυλίδας Αγγελικής ∆. Γεωργά – Σκαρλάτου.  
• Πιστοποιητικό µεταγραφής της Σύµβασης µεταβίβασης ακινήτων υπ’ αριθµ. 

32.312/05.07.1985 στο Υποθηκοφυλακείο Φαλάρων (Τόµος 157, α/α 188) 
• Πιστοποιητικό µεταγραφής της Σύµβασης µεταβίβασης ακινήτων υπ’ αριθµ. 4.866 / 

22.01.1986 της Συµβολαιογράφου Στυλίδας Αγγελικής ∆. Γεωργά – Σκαρλάτου στο 
Υποθηκοφυλακείο Φαλάρων (Τόµος 159, α/α 190) 

• Τεχνική έκθεση εκτίµησης από το Σ.Ο.Ε (2009). 
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2. Κατάλογος Εγγράφων που βρέθηκαν από τον Τεχνικό Σύµβουλο κατά τη διαδικασία του 
Τεχνικού Ελέγχου. 

  
• ΦΕΚ 124Α/13.06.1997 (Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της 

χώρας). 
• ΦΕΚ 166∆/06.03.1987 (Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης). 
• ΦΕΚ 433ΑΑΠ/31.12.2012 (‘Εγκριση ΓΠΣ της ∆.Ε. Στυλίδας του ∆ήµου Στυλίδας). 
• ΦΕΚ 1020Β/25.04.2013 (Μεταφορά στο ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ περουσιακών στοιχείων του 

∆ηµοσίου). 
• ΦΕΚ 2883Β/14.11.2013 (Μεταφορά στο ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ περουσιακών στοιχείων του 

∆ηµοσίου). 
• ΦΕΚ 117∆/26.04.1973 (Έγκριση τροποποιήσεως και επέκτασης του ρυµοτοµικού 

σχεδίου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας και καθορισµός των όρων και περιορισµών δόµησης 
των οικοπέδων εντός αυτού). 

• Απαντητική Επιστολή της Ι∆’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Λαµίας µε θέµα «Βεβαίωση για ύπαρξη ή µη αρχαιοτήτων». 

• Μελέτη ΓΠΣ – Τεύχος και διαγράµµατα οργάνωσης χρήσεων γης 
• Σχεδιάγραµµα κλ. 1:2000 που συνοδεύει το ΦΕΚ 117∆/26.04.1973 (Έγκριση 

τροποποιήσεως και επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας και 
καθορισµός των όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων εντός αυτού). 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τοπογραφικά Σχέδια 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

1 Τοπογραφικό διάγραµµα διανοµής οικοπέδων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της ΚΕ∆, του τοπογράφου µηχανικού Χρήστου 
Σαλόγιαννου, Απρίλιος 2000 

1:500 1 

2 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Απόσπασµα Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
στο οποίο φαίνονται τα δηµόσια ακίνητα (ΚΕ∆ Κλιµάκιο Λαµίας / 
Αυγουστος 1985) 

1:1.000 1 

3 ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ   

4 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Μελέτη ΓΠΣ   

∆ιάγραµµα οργάνωσης χρήσεων γης 

1:25.000 
1:5.000 

Π.2 
Π3.1 

5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ   

6 ∆ΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ   

7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΓΩΝΙΕΣ   

8 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ   

9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Μετεωρολογικά Στοιχεία  

Το κλίµα στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου είναι µεσογειακό µε σχετικά πολλές και ραγδαίες 
βροχοπτώσεις από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο. Οι µέσες θερµοκρασίες κυµαίνονται από 
7,3οC (Ιανουάριο µήνα) έως 27,8οC (Ιούνιο µήνα). Οι άνεµοι, που επικρατούν, είναι οι βόρειοι 
και βορειο-δυτικοί. 

Σε ό,τι αφορά στις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες (µικροκλίµα), υπάρχουν σοβαρές 
αποκλίσεις µε παράµετρο το υψόµετρο, τον προσανατολισµό και την εγγύτητα στο Σπερχειό 
Ποταµό των υπο-περιοχών. Το καλύτερο µικροκλίµα στις αστικές περιοχές παρατηρείται στα 
λοφώδη ηµι-ορεινά µε χαµηλό υψόµετρο, που χωροθετούνται περιµετρικά της πόλης της 
Λαµίας. 

Λαµία  
Γ. Μήκος (Lon) 22ο24'0" / Γ.Πλάτος (Lat) 38ο54'0"/ Ύψος 143,4µ. 

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜ.: 46,5oC /   ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ.: -7oC 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: 1970-1997 

                      
Πίνακας 1 (Μετεωρ. Στοιχεία: Θερµοκρασία) 
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1ο Εξάµηνο  

Ελάχιστη Μηνιαία
Θερµοκρασία 

Μέση Μηνιαία
Θερµοκρασία 

Μέγιστη Μηνιαία
Θερµοκρασία 

2ο Εξάµηνο 

Ελάχιστη Μηνιαία
Θερµοκρασία 

Μέση Μηνιαία
Θερµοκρασία 

Μέγιστη Μηνιαία
Θερµοκρασία 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας
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ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Μηνιαία  3.5 3.9 5.9 9.3 13.8 18.0

Μηνιαία  7.1 8.0 10.5 14.8 20.1 25.3

Μηνιαία  11.6 12.6 15.3 20.0 25.4 30.8

ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Μηνιαία  19.7 19.1 16.2 12.0 7.9 4.7

Μηνιαία  26.9 25.9 22.4 16.9 11.8 8.3

Μηνιαία  32.3 31.6 28.5 22.4 16.7 12.9

Πίνακας 2 (Μετεωρ. Στοιχεία: Υγρασία) 

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 

 

  92 

 

ΙΟΥΝ 

18.0 

25.3 

30.8 

∆ΕΚ 

4.7 

8.3 

12.9 
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1ο Εξάµηνο  

Μέση Μηνιαία  
Υγρασία 

2ο Εξάµηνο 

Μέση Μηνιαία  
Υγρασία 

 

 
Πίνακας

 

1ο Εξάµηνο  

Μέση Μηνιαία
Βροχόπτωση 

Συνολικές Μέρες
Βροχής 

2ο Εξάµηνο 

Μέση Μηνιαία
Βροχόπτωση 

Συνολικές Μέρες
Βροχής 
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ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

76.5 74.5 71.5 65.0 59.1 49.9

ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

50.0 54.2 59.7 70.4 75.5 76.8

Πίνακας 3 (Μετεωρ. Στοιχεία: Βροχόπτωση) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ

Μηνιαία  64.4 65.2 60.9 46.0 34.1 22.4

Μέρες  13.3 13.1 12.6 10.6 8.7 5.2

ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

Μηνιαία  18.8 27.0 17.4 71.4 72.9 73.3

Μέρες  3.7 4.2 4.3 10.5 11.1 13.1

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 

 

  93 

 

ΙΟΥΝ 

49.9 

∆ΕΚ 

76.8 

 

ΙΟΥΝ 

22.4 

5.2 

∆ΕΚ 

73.3 

13.1 
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Πίνακας 4 (Μετεωρ. Στοιχεία: Ένταση ανέµου) 
 

 

1ο Εξάµηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  
∆ιεύθυνση Ανέµων Β∆ Β∆ Β∆ Β∆ Α Α 

Μέση Μηνιαία  
Ένταση Ανέµων 5.3 5.5 5.8 6.3 6.3 6.6 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
∆ιεύθυνση Ανέµων Α Α Α Β∆ Β∆ Β∆ 

Μέση Μηνιαία  
Ένταση Ανέµων 6.3 5.8 5.2 4.8 4.6 5.1 

 

 
 

Πίνακας 5 Πίνακας Μέσων Μηνιαίων Τιµών για το σταθµό Λαµίας 

 
Μέση Θερµ. οC Υγρ. Βροχ. Ανεµοι Βροχή 

Μην. Μέγ. Ελάχ. % mm ∆/νση 
Ένταση 

Kt 
Ηµέρες 

Ιανουάριος 7.1 11.6 3.5 76.5 64.4 Β∆ 5.3 13.3 

Φεβρουάριος 8.0 12.6 3.9 74.5 65.2 Β∆ 5.5 13.1 

Μάρτιος 10.5 15.3 5.9 71.5 60.9 Β∆ 5.8 12.6 

Απρίλιος 14.8 20.0 9.3 65.0 46.0 Β∆ 6.3 10.6 

Μάιος 20.1 25.4 13.8 59.1 34.1 Α 6.3 8.7 

Ιούνιος 25.3 30.8 18.0 49.9 22.4 Α 6.6 5.2 

Ιούλιος 26.9 32.3 19.7 50.0 18.8 Α 6.3 3.7 

Αύγουστος 25.9 31.6 19.1 54.2 27.0 Α 5.8 4.2 

Σεπτέµβριος 22.4 28.5 16.2 59.7 17.4 Α 5.2 4.3 

Οκτώβριος 16.9 22.4 12.0 70.4 71.4 Β∆ 4.8 10.5 

Νοέµβριος 11.8 16.7 7.9 75.5 72.9 Β∆ 4.6 11.1 

∆εκέµβριος 8.3 12.9 4.7 76.8 73.3 Β∆ 5.1 13.1 

 

 


