
 

 

Άρθρο 69: Ορισμοί - Αντικατάσταση των περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 64 
του ν. 4495/2017 
 
Οι περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 64 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίστανται, 
οι περ. θ΄ και ια΄ καταργούνται και το άρθρο 64 του ν. 4495/2017 διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«Άρθρο 64 Ορισμοί 
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
α) Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου: η ηλεκτρονική βάση στην οποία 
κάθε δήμος καταγράφει και ενημερώνει τα στοιχεία του ισχύοντος και υπό 
εκπόνηση πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και τους κοινόχρηστους ή αδόμητους 
χώρους αυτού, με σκοπό την άμεση και πλήρη πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου στα 
ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες και τη δυνατότητα εποπτείας και επίσπευσης του 
σχεδιασμού. Η ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα είναι δυνατόν να τίθεται σε 
λειτουργία και ανά πολεοδομική ενότητα, προτού ολοκληρωθεί για το σύνολο του 
δήμου, εφόσον έχουν συγκεντρωθεί επαρκή διαθέσιμα στοιχεία. 
β) Ψηφιακή Τράπεζα Γης: το ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο καταγράφονται οι Τίτλοι 
Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και διαμέσου της οποίας γίνεται αποκλειστικά 
η διαχείριση και αξιοποίηση αυτών. 
γ) Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.): η αφαίρεση Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από 
ακίνητο προσφοράς συντελεστή δόμησης και η προσθήκη αυτού σε ακίνητο 
υποδοχής συντελεστή δόμησης. 
δ) Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Τίτλος Μ.Σ.Δ.): ο τίτλος που χορηγείται στον 
κύριο ακινήτου προσφοράς συντελεστή δόμησης και ενσωματώνει το δικαίωμα για 
πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.. 
ε) Δικαίωμα για Πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.: το δικαίωμα προς μη χρηματική αποζημίωση, 
που παρέχεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων προσφοράς συντελεστή δόμησης. 
στ) Ακίνητο προσφοράς συντελεστή δόμησης: το ακίνητο από το οποίο προέρχεται ο 
μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης Τίτλος Μ.Σ.Δ.. Ο κύριος του ακινήτου 
προσφοράς συντελεστή δόμησης καλείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Ψηφιακής 
Τράπεζας Γης, «προσφέρων συντελεστή δόμησης». 
ζ) Ακίνητο υποδοχής συντελεστή δόμησης: το ακίνητο στο οποίο μπορεί να 
πραγματοποιηθεί Μ.Σ.Δ.. Ο κύριος του ακινήτου υποδοχής συντελεστή δόμησης καλείται, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, «αποδεχόμενος συντελεστή 
δόμησης». 
η) Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.): η 
προσθήκη Σ.Δ. σε ακίνητο υποδοχής συντελεστή δόμησης μέσω της διαδικασίας 
της Ψηφιακής Τράπεζας Γης. 
θ) (Καταργείται) 
ι) Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.): η ζώνη όπου επιτρέπεται η πραγματοποίηση 
Μ.Σ.Δ. σε ωφελούμενα ακίνητα. 
ια) (Καταργείται). 


