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ΑΔΑ: ΨΟΝΓΩ9Ο-Ρ0Κ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 229/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ
ζρεδίνπ Βέξνηαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ’ αξηζ.
114/2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ
Βέξνηαο, επί αθηλήηνπ θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο
Διιεληθήο Δπαγγειηθήο Δθθιεζίαο, πνπ εκπίπηεη ζην
Ο.Σ. 90, κε απνραξαθηεξηζκφ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη
κεηαηξνπήο ηνπ ζε νηθνδνκήζηκν
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλφο,
20)Υ.Σζηνχληαο,
21)Ν.Λαδφπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηφπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ. .Σδήκα

ΑΔΑ: ΨΟΝΓΩ9Ο-Ρ0Κ
ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 20-8-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία "Διιεληθή Δπαγγειηθή Δθθιεζία Βέξνηαο" (ζην εμήο
"ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ") κε ηελ απφ 11/6/2012 αίηεζε ηνπ πξνο ην Γήκν Βέξνηαο δήηεζε ηνλ
απνραξαθηεξηζκφ θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπ πνπ εκπίπηεη ζην ΟΣ 90 ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Βέξνηαο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε νηθνδνκήζηκν ρψξν.
ηε ζπλέρεηα ην ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ επαλήιζε κε λέεο αηηήζεηο ζηηο 14/6/2012 θαη ζηηο
14/9/2012 δηαηππψλνληαο ην ίδην αίηεκα απνραξαθηεξηζκνχ ηεο θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπ.
Καηφπηλ έξεπλαο ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο δελ βξέζεθε θάπνηα απάληεζε ζηηο αλσηέξσ
αηηήζεηο.
Με ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 26090/23/7/2015 ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο δηαβίβαζε ζην Γήκν Βέξνηαο ηε κε αξηζκφ 114/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην:
1) Γέρηεθε ηελ πξνζθπγή ηνπ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ
2) Αθχξσζε ηε ζησπεξή άξλεζε ηεο Γηνίθεζεο λα άξεη ηε ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε επί
ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ Ηεξφ λαφ ηεο Διιεληθήο Δπαγγειηθήο Δθθιεζίαο Βέξνηαο, έθηαζεο
964 η.κ. ζην ΟΣ 90.
3) Αλέπεκςε ηελ ππφζεζε ζηε Γηνίθεζε ψζηε απηή λα πξνβεί ζηελ θαηά ην αηηηνινγηθφ
ηεο απφθαζεο, νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ελεκέξσζε ην ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ κε ην κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 2889/5.10.2015 έγγξαθφ ηεο, γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί θαη ηα
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4315/2014.
Σν ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ επαλήιζε κε λέα αίηεζε, ζηηο 28/12/2017 πξνζθνκίδνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία, κε ηελ νπνία δήηεζε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε ηελ αλσηέξσ
δηθαζηηθή απφθαζε θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηεο θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. ην ζρεηηθφ
θάθειν πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο γηα ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε,
πξνζηέζεθε θαη επηζηνιή ηνπ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ πνπ δηαβηβάζηεθε κε αίηεζή ηνπ ζηηο
11/1/2018.
ΑΠΟΦΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Ο Γήκνο Βέξνηαο, σο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ
ζρεδίνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε, κεηά ηελ αλσηέξσ δηθαζηηθή απφθαζε, λα πξνβεί ζε ηππηθή άξζε
ηεο κε ζπληειεζκέλεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο θαη ζε εθ λένπ ξχζκηζε ηνπ πνιενδνκηθνχ
θαζεζηψηνο κε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ νηθείνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ.
ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ θαη ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΔΠΗΒΟΛΖ ΣΖ
ΡΤΜΟΣΟΜΗΑ
Α) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4315/2014 (ΦΔΚ 269Α/24.12.2014) θαζψο θαη ην
άξζξν 69 ηνπ Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ 143Α/9.11.2015) ην νπνίν επαλέθεξε ζε ηζρχ ηελ παξάγξαθν 3
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79Α/9.4.2012), κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ επηηξέπεηαη ε εθ λένπ επηβνιή ηεο αλαθιεζείζαο ή αξζείζαο ξπκνηνκηθήο
απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο, γηα ηνλ ίδην ή γηα άιιν ζθνπφ, κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά
νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ζνβαξνί πνιενδνκηθνί ιφγνη θαη αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ αθηλήηνπ σο
θνηλφρξεζηνπ ή θνηλσθεινχο ρψξνπ, βάζεη πνιενδνκηθψλ πξνηχπσλ ή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
ηζρχνληνο γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπνπ ππάξρεη, θαη
β) πξφζεζε θαη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή άιινπ αξκφδηνπ θνξέα γηα
ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε
ηελ εγγξαθή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζε εηδηθφ θσδηθφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ
δήκνπ ή ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ θνξέα.
Β) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο "Ζ ηδηνθηεζία ηειεί
ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο, ηα δηθαηψκαηα φκσο πνπ απνξξένπλ απφ απηή δελ κπνξνχλ λα
αζθνχληαη ζε βάξνο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο.". πλεπψο ππάξρεη ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε
δηαηήξεζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ
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Ζ επίδηθε ηδηνθηεζία εληάρζεθε ζην ζρέδην πφιεο κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1936
"Πεξί γεληθήο αλαζεσξήζεσο ηνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεσο Βεξνίαο" (ΦΔΚ 59Α/25.1.1936) κε ην
νπνίν θαζνξίζηεθε ην βαζηθφ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο σο ρψξνο νηθνδνκήζηκνο.
Μεηαγελέζηεξα, ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην αλαζεσξήζεθε κε ηε κε αξηζκφ
ΔΠΑ182/87/11.1.1988 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Ζκαζίαο " Έγθξηζε ηκήκαηνο πνιενδνκηθήο
κειέηεο αλαζεψξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο Βέξνηαο, Ν. Ζκαζίαο"
(ΦΔΚ 78Γ/3.2.1988) κε ηελ νπνία ηκήκα ηεο επίδηθεο ηδηνθηεζίαο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ ηεξφ λαφ
ηεο Διιεληθήο Δπαγγειηθήο Δθθιεζίαο Βέξνηαο θαηέζηε ξπκνηνκνχκελν (δηεχξπλζε ηεο νδνχ
Διεπζεξίαο).
χκθσλα κα ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο (ε δηεχξπλζε
ηεο δεκνηηθήο νδνχ), είλαη απαξαίηεηε ε επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο κε ηελ
πξνυπφζεζε φκσο φηη πιεξνχληαη νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο.
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ
Ζ ζεκεξηλή δηεχξπλζε ηεο νδνχ Διεπζεξίαο πεξηβάιιεη ην θηίξην κηαο θνηλσθεινχο
ρξήζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο ηεξνχ λανχ. Πεξαηηέξσ εμππεξεηεί ηελ αλάγθε αεξηζκνχ θαη
ειηαζκνχ ηνπ ρψξνπ δεδνκέλνπ φηη απηφο πεξηβάιιεηαη απφ θηίξηα κε κεγάιν χςνο (ηεηξαφξνθεο
θαη πεληαφξνθεο νηθνδνκέο).
Δπίζεο ιφγνη αζθαιείαο επηβάιινπλ ηελ χπαξμε πξφζβαζεο νρεκάησλ άκεζεο βνήζεηαο
(ππξνζβεηηθήο, ΔΚΑΒ θιπ) ζε έλα ρψξν πνπ επηπιένλ ησλ άιισλ είλαη θαη ρψξνο πνπ
ζπλαζξνίδεηαη θνηλφ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαζψο θαη ηε ζπληαγκαηηθή απαίηεζε γηα δηαηήξεζε
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θξίλεηαη πνιενδνκηθά αλαγθαία ε επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο
απαιινηξίσζεο κε ηε δηαηήξεζε ηεο δηεχξπλζεο ηεο δεκνηηθήο νδνχ πέξημ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ηεξνχ
λανχ ηεο Διιεληθήο Δπαγγειηθήο Δθθιεζίαο Βέξνηαο.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
Ζ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) Βέξνηαο πξνζδηφξηζε ηελ αληηθεηκεληθή αμία
ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ ζηηο 304.875,33 €.
Ζ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 9828/4.6.2020
έγγξαθφ ηεο ελεκέξσζε ηελ ππεξεζία καο φηη ν Γήκνο Βέξνηαο αδπλαηεί λα δεζκεχζεη ην
αλσηέξσ πνζφ ζε εηδηθφ θσδηθφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 δηφηη δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα
απνζεκαηηθά.
Καηφπηλ ηνχηνπ, ν Γήκνο Βέξνηαο απεπζχλζεθε ζην Πξάζηλν Σακείν γηα εμεχξεζε
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επαλεπηβνιή ηεο κε ζπληειεζκέλεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο.
Σν Πξάζηλν Σακείν κε ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 7749/2019/16.1.2020 έγγξαθφ ηνπ
ελεκέξσζε ην Γήκν Βέξνηαο φηη ην αίηεκα πνπ αθνξά δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ απαιινηξίσζε
νδνχ πέξημ ηνπ ηεξνχ λανχ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
1) Σελ πνιενδνκηθή αλαγθαηφηεηα επαλεπηβνιήο ηεο κε ζπληειεζκέλεο ξπκνηνκηθήο
απαιινηξίσζεο κε ηε δηαηήξεζε ηεο δηεχξπλζεο ηεο δεκνηηθήο νδνχ (Διεπζεξίαο)
2) Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα δέζκεπζεο ηεο αλαγθαίαο
πίζησζεο γηα ηελ πξνζήθνπζα απνδεκίσζε ησλ δηθαηνχρσλ νχηε απφ ην Γήκν Βέξνηαο αιιά νχηε
θαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν
ν Γήκνο Βέξνηαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο Βέξνηαο ζην ΟΣ 90 κε ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηεο επίδηθεο
ηδηνθηεζίαο απφ θνηλφρξεζην ρψξν (δηεχξπλζε δεκνηηθήο νδνχ) θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε
νηθνδνκήζηκν.
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ζην ΟΣ 90 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο
Βέξνηαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο σο εμήο:
Α) Απνραξαθηεξίδεηαη ην ηκήκα ηεο επίδηθεο ηδηνθηεζίαο κε θνξπθέο Σ1,Σ2,Σ3,Γ',Σ4,Δ,
Σ5,Σ6,Ε,Ζ,Σ7,Σ8,Σ9,Σ10,Σ11 θαη Σ1 απφ δεκνηηθή νδφο (δηεχξπλζε δξφκνπ) θαη κεηαηξέπεηαη ζε
νηθνδνκήζηκν κε ηνπο εμήο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο:
1) πληειεζηήο δφκεζεο: 1,2
2) Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο: 12 κέηξα + 2 κέηξα ζηέγε
3) πληειεζηήο θάιπςεο: 60%
4) Αξηηφηεηα: 200 η.κ.
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5) Τπνρξεσηηθή απφζηαζε απφ ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο: 4,2 κέηξα
6) Πξφζσπν: 8 κέηξα
Β) ην ηκήκα Σ1 – Σ11 νξίδεηαη ξπκνηνκηθή γξακκή.
Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε:
• δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζηε γεηηνληά θαη πεξηκεηξηθά
• δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ζηελ πεξηνρή
• είλαη ζπκβαηή κε ηελ πθηζηάκελε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο
Έρνληαο ππφςε ηε κε αξηζκφ 15/2020 απφθαζε κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
γλσκνδφηεζε νκφθσλα ζεηηθά θαη ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο λα εγθξίλεη ή φρη ηελ αλσηέξσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Θα θηηζηεί εθθιεζία ή θάηη άιιν ζε απηφ ην νηθφπεδν;
Πξφεδξνο: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα.
Παπιίδεο: Αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε φηη ην Πξάζηλν Σακείν καο ελεκέξσζε πσο ην
αίηεκα πνπ αθνξά δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ απαιινηξίσζε νδνχ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί.
Γηα πνηφλ ιφγν απνξξίθζεθε;
Μηραειίδεο: Οπζηαζηηθά θαινχκαζηε λα απνδερζνχκε απφιπηα ηελ εηζήγεζε, δηφηη κε ην
ηζηνξηθφ ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θη φια απηά πνπ πξνεγήζεθαλ δελ ππάξρεη άιιε επηινγή.
Έηζη δελ είλαη αληηδήκαξρε;
Σζαρνπξίδεο: Ναη, έηζη είλαη.
Μηραειίδεο: Δπνκέλσο νπζηαζηηθά πξέπεη λα απνδερζνχκε ηελ εηζήγεζε.
Σζαρνπξίδεο: Με δηθαζηηθή απφθαζε άξζεθε ε απαιινηξίσζε.
Βέβαηα ν Γήκνο κπνξεί μαλά λα ππνβάιεη αίηεκα γηα λέα απαιινηξίσζε, φκσο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν πξέπεη λα θαηαβάιεη ρξήκαηα, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζην ηακείν ηνπ θαη δελ κπνξνχκε
λα ηα πάξνπκε απφ ην Πξάζηλν Σακείν.
Γήκαξρνο: Δπνκέλσο είλαη κνλφδξνκνο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ
Παινπθίδεο: ίγνπξα δελ αμίδεη λα δψζνπκε φια απηά ηα ρξήκαηα γηα λα εμαγνξάζνπκε
ην αθίλεην. Μπνξνχκε φκσο λα δψζνπκε άιινπο ζπληειεζηέο δφκεζεο. Ζ ππεξεζία δίλεη
ζπληειεζηή δφκεζεο 1,2 ζε έλα «ηπθιφ» νηθφπεδν κε δχζθνιε πξνζπειαζηκφηεηα θαη βξίζθεηαη
κεηαμχ ςειψλ θαη παιηψλ νηθνδνκψλ.
Με ηνπο φξνπο δφκεζεο πνπ δίλνπκε δεκηνπξγνχκε εθεί κέζα «απίζαλα» πξάγκαηα.
Δγψ είκαη αληίζεηνο ζηελ πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο θαη δεηψ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα
θαηαλνήζνπλ φηη πξέπεη λα δνχκε ην ζέκα πνιχ ζνβαξά, λα ζηείινπκε πίζσ ζηελ ππεξεζία ην
εηζεγεηηθφ ζεκείσκα, πξνθεηκέλνπ λα καο δψζεη άιινπο φξνπο δφκεζεο.
Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη άιιν κε βάζε ηε δηθαζηηθή απφθαζε, αιιά κπνξνχκε
ηνπιάρηζηνλ ιίγν λα ηξνπνπνηήζνπκε ην ηη ζα θηηζηεί εθεί κέζα. Δκείο είκαζηε γλσκνδνηηθφ
φξγαλν, ε Πεξηθέξεηα ζα απνθαζίζεη, ε γλψκε καο φκσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη θαηά ηη ηελ
απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο δίλνληαο ρακειφηεξν ζπληειεζηή (χςνο θαη απφζηαζε κεηαμχ
θηηξίσλ).
Γήκαξρνο: Αληηιακβαλφκαζηε φινη φηη ην δεηνχκελν είλαη αλ ζα δηαηεξήζνπκε ή φρη
θνηλφρξεζην ηνλ ρψξν.
ην παξειζφλ έρνπλ έιζεη παξφκνηα αηηήκαηα θαη ζα έιζνπλ θαη ζην κέιινλ.
Σα πνζά είλαη δπζαλάινγα κεγάια, λα ζαο ζπκίζσ φηη ζην παξειζφλ είρακε θάηη αθξηβψο
ην ίδην γηα αθίλεην πνπ θφζηηδε 800.000€. Ο Γήκνο δελ κπνξεί λα δψζεη απηά ηα ιεθηά, αλ ηα
έδηλε ην Πξάζηλν Σακείν ζα ήηαλ ζεηηθή εμέιημε (δελ γίλεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε), άξα εκείο
νθείινπκε λα θάλνπκε απηφ ην πξάγκα.
Σν ζέκα ζα πεξάζεη απφ ηελ Πεξηθέξεηα θη απηή ζα εγθξίλεη ηνπο φξνπο δφκεζεο, αιιά
πηζηέςηε κε θαλείο δελ ζέιεη λα θηίζεη εθεί.
ε θάζε πεξίπησζε, αλ ε Πεξηθέξεηα ζεσξήζεη φηη νη φξνη δφκεζεο είλαη δπζαλάινγα
πςεινί, πξνθαλψο θαη ζα ηνπο αιιάμεη θη ε δηθή καο απφθαζε δελ ζα παίμεη ηδηαίηεξν ξφιν.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Π.Μνπρηάξε, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο
απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Η.Σζαλαμίδεο
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Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
είθνζη νθηψ (28) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ.Σζηθιίδεο, Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ,
Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο,
Θ.Κνξσλάο, Α.Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα,
Δ.Κειεζίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο,
Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Γνπιηίδεο, Κ.Παινπθίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 20-8-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 114/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 15/2020 απφθαζε ηεο Δ.Π.Ε.
4.- Σν ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γήκεηξα
ηαλνπνχινπ, ΠΔ Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ, ζεσξήζεθε σο πξνο ηε ξπκνηνκία ζχκθσλα
κε ηελ ΔΠΑ 182/87/11-1-1988 απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Ραθηηδή, ΠΔ Υσξνηάθηε Πνιενδφκν
Μεραληθφ θαη ζεσξήζεθε απφ ηνλ Υξήζην έξκπν, αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο
Τπεξεζίαο Γφκεζεο-Κηεκαηνινγίνπ-Πεξηνπζίαο
5.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.4342/2015, ηνπ λ.4315/2014, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ζην Ο.Σ. 90 ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο
Βέξνηαο σο εμήο:
Α) Απνραξαθηεξίδεηαη ην ηκήκα ηεο επίδηθεο ηδηνθηεζίαο κε θνξπθέο Σ1,Σ2,Σ3,Γ',Σ4,Δ,
Σ5,Σ6,Ε,Ζ,Σ7,Σ8,Σ9,Σ10,Σ11 θαη Σ1 απφ δεκνηηθή νδφο (δηεχξπλζε δξφκνπ), ζχκθσλα κε ην
απφ Αχγνπζηνο 2020 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ
ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε νηθνδνκήζηκν κε ηνπο εμήο
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο:
1) πληειεζηήο δφκεζεο: 1,2
2) Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο: 12 κέηξα + 2 κέηξα ζηέγε
3) πληειεζηήο θάιπςεο: 60%
4) Αξηηφηεηα: 200 η.κ.
5) Τπνρξεσηηθή απφζηαζε απφ ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο: 4,2 κέηξα
6) Πξφζσπν: 8 κέηξα
Β) ην ηκήκα Σ1 – Σ11 νξίδεηαη ξπκνηνκηθή γξακκή.
Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε:
• δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζηε γεηηνληά θαη πεξηκεηξηθά
• δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ζηελ πεξηνρή
• είλαη ζπκβαηή κε ηελ πθηζηάκελε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 229 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΗ

ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 16-9-2020
Ο Αναπλερωηής Γεμάρτοσ
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