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ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Λήυη απόυασης στετικά με την Σροποποίηση τοπικού ρσμοτομικού της Σ.Κ.
Αγίοσ Παντελεήμονα.
Αριθ. Απόυασης: 05/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 17 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 595/11-01-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

ΑΠΟΝΣΔ
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Καξανύιε Αθξνδίηε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλνηήηαο, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζία ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππ’ όςε ηελ ππ’ αξηζκό 40/2017 απόθαζε
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ξπκνηνκίαο
ζηελ πεξηνρή ηεο επέθηαζεο ηεο ΣΚ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαζώο ζα αμηνπνηεζεί θαη ζα
αλαδεηρζεί ε πεξηνρή αθνύ ζα δεκηνπξγεζεί έλα ιεηηνπξγηθό θαη εθαξκόζηκν ζρέδην. Οη
πξνηάζεηο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζπλεπάγνληαη ζηηο κεηαηνπίζεηο ξπκνηνκηθώλ – νηθνδνκηθώλ
γξακκώλ θαη όρη ζηε ζέζπηζε ή ηε κεηαβνιή ησλ πθηζηάκελσλ όξσλ δόκεζεο. Πξσηαξρηθό
θξηηήξην ηεο ηξνπνπνίεζεο απνηεινύλ ηα θηίζκαηα ηα νπνία έρνπλ αλαγεξζεί (κε λόκηκεο
άδεηεο) θαη ζίγνληαη από ην ηζρύνλ ξπκνηνκηθό ζρέδην θαζώο θαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα
πνπ ζίγνληαη από ηε δηέιεπζε ηνπ ππόγεηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαλαιηνύ (ζήξαγγα Πεηξώλ). Οη
θνηλόρξεζηνη ρώξνη ζην ζύλνιό ηνπο δε κεηώλνληαη. Σα πξνθήπηα ησλ νηθνδνκηθώλ
ηεηξαγώλσλ δε κεηώλνληαη νύηε θαηαξγνύληαη ζε θαλέλα νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν θαη
παξακέλνπλ ζηα ηέζζεξα (4) κέηξα πιάηνο.
Γεληθά νη ηξνπνπνηήζεηο απνβιέπνπλ ζε θνηλή αλάγθε θαη σθέιεηα θαη δελ ππαγνξεύνληαη
από ηδησηηθό ζπκθέξνλ. Η εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πνιενδνκηθήο κειέηεο, επεηδή ζίγνληαη
ηδησηηθέο ηδηνθηεζίεο αλαπόθεπθηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζύληαμε ηεο πξάμεο
εθαξκνγήο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εηζθνξά ζε γε θαη ηελ εηζθνξά ζε
ρξήκα.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπηθνύ ξπκνηνκηθνύ ηεο Σ.Κ. Αγίνπ Παληειεήκνλα
ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 05/2018.
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