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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  99/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 2Β2 ΤΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ ΤΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΣΗ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 91/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

  

 Σήµερα Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.788/24-4-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα  τα 24 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 
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4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κούκος Γεώργιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 32ου & του 34ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β) Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

γ) Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Άγρα, 

Άρνισσας, Βρυττών, Καρυδιάς, Μεσηµερίου, Ριζαρίου, Περαίας, Σωτήρας, 

Φλαµουριάς καθώς και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γραµµατικού, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στην υπάλληλο της Υπηρεσίας ∆όµησης κα Λεµονιά Γκουβά, η οποία έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 7/4/2015 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. & 

Πολεοδοµίας προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

        «Με την από 13-11-2014 αίτησή τους ο κ.Σαλαµπάσης Πέτρος* (1η ιδιοκτησία) ο 
κ.Τούνας Θωµάς* (2η ιδιοκτησία) η κ.Γιανούλα Σίσκου(3η ιδιοκτησία) Βερόνικα Τοντόροβα* 
(3η ιδιοκτησία) και Έλενα Τοντόροβα(3η ιδιοκτησία) ζητούν από το ∆ηµοτικό συµβούλιο να 
γνωµοδοτήσει για τον αποχαρακτηρισµό των τµηµάτων των οικοπέδων τους, από χώρο 
πεζόδροµου σε χώρο οικοδοµήσιµο .  
        Σύµφωνα µε το ισχύον από 26-3-1992Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆/1992) «Έγκριση µελέτης 
ανάπλασης της συνοικίας Βαρόσι του ∆.Έδεσσας» µε το οποίο εγκρίθηκε το ρυµοτοµικό 
σχέδιο, οι όροι δόµησης και οι επιτρεπόµενες χρήσεις της συνοικίας Βαρόσι, τµήµατα των εν 
λόγω ιδιοκτησιών χαρακτηρίστηκαν ως πεζόδροµος. Συγκεκριµένα χαρακτηρίστηκαν ως 
πεζόδροµος το τµήµα µε στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚ-Α της 1ης ιδιοκτησίας εµβαδού 110,20τµ, 
το τµήµα µε στοιχεία ΛΜΝΞΟΠΡΣΤ-Λ της 2ης ιδιοκτησίας εµβαδού 86,80τµ, το τµήµα µε 
στοιχεία ΛΜΝΥΦ-Λτης 3ης ιδιοκτησίας εµβαδού 36,50τµ. Τα τµήµατα για τα οποία ζητείται 
ο αποχαρακτηρισµός βρίσκονται ανάµεσα στο ΟΤ2Β2 και τον χαρακτηρισµένο από το ίδιο 
διάταγµα χώρο, ως αρχαιολογικό πάρκο. Μεταξύ της 1ης ιδιοκτησίας και της 2ης µεσολαβεί 
τµήµα πεζοδρόµου για το οποίο δεν έχει ζητηθεί αποχαρακτηρισµός, ενώ η 2η και 3η 
αποτελούν συνεχόµενη έκταση. 
      Όσον αφορά τους όρους δόµησης στη συνοικία του Βαροσίου καθορίζονται από το 
Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆/1992) «Έγκριση µελέτης ανάπλασης της συνοικίας Βαρόσι του 
∆.Έδεσσας» που περιλαµβάνει το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο που αποτελεί και 
εγκεκριµένο διάγραµµα κάλυψης εφόσον η οικοδοµική γραµµή ταυτίζεται µε τα 
περιγράµµατα των κτιρίων για τα οποία υπάρχουν εγκεκριµένες όψεις, ενώ ο επιτρεπόµενος 
συντελεστής δόµησης είναι Σ∆2,4 µε δυνατότητα µεταφοράς του, όταν δεν µπορεί να 
εξαντληθεί εξαιτίας των περιορισµών που θέτει το διάταγµα. 
    Οι ιδιοκτήτες εξαιτίας του γεγονότος ότι παρά την παρέλευση εικοσαετίας δεν προχώρησε 
από τον ∆ήµο η διαδικασία επίσπευσης σύνταξης πράξης αναλογισµού των υποχρεώσεων, 
ούτε και η πληρωµή των υποχρεώσεων έναντι των ιδιοκτησιών για την διάνοιξη του 
πεζόδροµου, προσέφυγαν κατά της άρνησης της διοίκησης στην αρ.197/4-4-2012 αίτησή 
τους, για αποχαρακτηρισµό των ιδιοκτησιών τους, στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. Αυτό 
ακύρωσε την άρνηση της ∆ιοίκησης για άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης µε την 
αρ.91/2013 Απόφασή του και ανέπεµψε την υπόθεση στη ∆ιοίκηση για την τροποποίηση του 
εγκεκριµένου σχεδίου και τον αποχαρακτηρισµό της από πεζόδροµο. 
    Σύµφωνα µε την παρ.4α του άρθρ. 29 του Ν 2831/2000 (ΦΕΚ197/Α) όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν4315 ΦΕΚ(269/Α/2014) η τροποποίηση 
των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων  δεν πρέπει να επιφέρει  µείωση της συνολικής επιφάνειας 
κοινοχρήστων χώρων ή απαραίτητων κοινωφελών χώρων. Επιτρέπεται η µείωση όταν η 
τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η οποία α)είτε γίνεται σε 
συµµόρφωση αποφάσεων των αρµοδίων δικαστηρίων µε τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της 
διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση β)είτε έχει αρθεί αυτοδικαίως µετά την παρέλευση 
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δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, µε το οποίο επιβλήθηκε για 
πρώτη φορά η ρυµοτοµική απαλλοτρίωση ή δέσµευση του κτιρίου.  
    Για τις εν λόγω ιδιοκτησίες έγινε η άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης µε δικαστική 
απόφαση. Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 32 του Ν4067/2012 όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν4315/2014, « …Σε περίπτωση δρόµων απαγορεύεται η εκ νέου 
επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης εκτός αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της περίπτωσης γ’ δηλαδή «…γ)ο κοινόχρηστος χώρος να προβλέπεται 
επιπρόσθετα στη θέση αυτή από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΕΧΣ ή άλλο ιδίου επιπέδου 
σχεδιασµό».  
     Στην εν λόγω περίπτωση ο πεζόδροµος δεν προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ ούτε τις 
µετέπειτα τροποποιήσεις του συνεπώς δεν µπορούµε να επανεπιβάλλουµε τον χαρακτηρισµό 
του πεζόδροµου. 
        Οι εν λόγω ιδιοκτησίες, το µεγαλύτερο τµήµα των οποίων εντάχθηκε στο σχέδιο µε την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆/1992) «Έγκριση µελέτης ανάπλασης 
της συνοικίας Βαρόσι του ∆.Έδεσσας» δεν αποδεικνύεται ότι µε κάποιο τρόπο έχουν 
εισφέρει στα κοινόχρηστα του οικισµού ούτε έχει συνταχθεί πράξη εφαρµογής για την 
περιοχή . Για τις ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο σχέδιο µετά τον Ν 1337/1983, σύµφωνα µε 
το άρθρο 20 του Ν2508/1997 ΦΕΚ(124/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα 
ποσοστά της εισφοράς σε γη που οφείλει να εισφέρει η κάθε ιδιοκτησία ανάλογα µε το 
µέγεθός της (χωρίς να απαιτείται αποζηµίωση για τα µέτρα αυτά) , ενώ για τα µέτρα πέραν 
των υποχρεωτικών από το νόµο υπολογίζονται οι αποζηµιώσεις όπως αυτές προκύπτουν κατά 
την σύνταξη Πράξης Εφαρµογής. Στις συγκεκριµένες ιδιοκτησίες τα µέτρα της εισφοράς σε 
γη από την κάθε ιδιοκτησία θα ληφθούν κατά την τροποποίηση και θα παραµείνουν ως τµήµα 
του εγκεκριµένου πεζόδροµου µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια αυτού, όπως 
φαίνεται αναλυτικά στο συνηµµένο στην παρούσα εισήγηση τοπογραφικό .  
  Επισηµαίνουµε πως στην 1η και 3η ιδιοκτησία η εισφορά που λαµβάνεται είναι πάνω σε 
αυθαίρετα κτίσµατα τα οποία κατασκευάστηκαν χωρίς οικοδοµική άδεια σε θέση που 
απαγορευόταν η δόµηση. Μάλιστα για την 1η ιδιοκτησία υπάρχει και ρύθµιση του 
Ν4178/2013. Σύµφωνα µε την παρ.2α του άρθρου 2 του Νόµου αυτού «υπάρχει η δυνατότητα 
ρύθµισης αυθαιρέτου σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο της πόλης όταν δεν έχει συντελεστεί η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση επί ακινήτων όπου υπάρχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πολιτών. 
Σε περίπτωση υπαγωγής στον νόµο αυτό δεν επηρεάζονται το κύρος και διαδικασία της 
απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσµατα δεν αποζηµιώνονται». Συνεπώς ηρύθµιση του 
αυθαιρέτου δεν εµποδίζει την εφαρµογή του σχεδίου ούτε και επιβαρύνει τον ∆ήµο µε 
αποζηµιώσεις για τα κτίσµατα αυτά. 
    Μετά από τα παραπάνω  
 

Εισηγούµαστε 
1)Τον αποχαρακτηρισµό των  χαρακτηρισµένων ως πεζόδροµο τµηµάτων των ιδιοκτησιών 
ως χώρο οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε την 91/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Βέροιας 
2)την αφαίρεση της απαιτούµενης εισφοράς σε γη και την διάθεσή της ως πεζόδροµο όπως 
αυτό φαίνεται στο συνηµµένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραµµα.  
3)την διατήρηση των όρων δόµησης και περιορισµών όπως προκύπτει από το από 26-3-1992 
Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆1992) «Έγκριση µελέτης ανάπλασης της συνοικίας Βαρόσι του 
∆.Έδεσσας» και τα σχετικά διαγράµµατα ρυµοτοµίας που συνοδεύουν αυτό 
4) τον καθορισµό της επιτρεπόµενης χρήσης ως κατοικίας µε δυνατότητα ανάπτυξης 
διαφορετικών χρήσεων, όπως ξενώνες, παραδοσιακά εργαστήρια, αναψυκτήρια, µικρά 
καταστήµατα τροφίµων, µε την σύµφωνη γνώµη των υπουργείων Πολιτισµού και 
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Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής αλλαγής όπως προβλέπεται από το παραπάνω 
διάταγµα». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εξέθεσε τα παρακάτω:  

Το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας µε την αριθµ. 14/2015 οµόφωνη απόφασή του, 

αποφάσισε τα εξής:  

«Γνωµοδοτεί θετικά 1) στον αποχαρακτηρισµό των  χαρακτηρισµένων ως 

πεζόδροµο τµηµάτων των ιδιοκτησιών ως χώρο οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε την 

91/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας 

2) στην αφαίρεση της απαιτούµενης εισφοράς σε γη και την διάθεσή της ως 

πεζόδροµο όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο στην παρούσα τοπογραφικό 

διάγραµµα.  

3) στην διατήρηση των όρων δόµησης και περιορισµών όπως προκύπτει από 

το από 26-3-1992 Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆1992) «Έγκριση µελέτης ανάπλασης της συνοικίας 

Βαρόσι του ∆.Έδεσσας» και τα σχετικά διαγράµµατα ρυµοτοµίας που συνοδεύουν 

αυτό, 

4)  στον καθορισµό της επιτρεπόµενης χρήσης ως κατοικίας µε δυνατότητα 

ανάπτυξης διαφορετικών χρήσεων, όπως ξενώνες, παραδοσιακά εργαστήρια, 

αναψυκτήρια, µικρά καταστήµατα τροφίµων, µε την σύµφωνη γνώµη των υπουργείων 

Πολιτισµού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής αλλαγής όπως προβλέπεται 

από το παραπάνω διάταγµα. 

 Το µέλος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γεώργιος Τσώνης επισηµαίνει ότι συµφωνεί 

µε την εισήγηση της κας Λεµονιάς Γκουβά, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 

αυθαίρετες κατασκευές στον χώρο που αποχαρακτηρίζεται µε την αριθ. 91/2013 

απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου που θα πρέπει να τακτοποιηθούν σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης ζητά να επισυναφθεί στο πρακτικό της συνεδρίασης 

αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος, στο οποίο αναφέρεται η εισήγηση της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου».  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 16/2015 οµόφωνη απόφασή της, 

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του ΟΤ 2Β2 του Βαροσίου της 

πόλης της Έδεσσας µε: 1) τον αποχαρακτηρισµό των χαρακτηρισµένων ως 

πεζόδροµο τµηµάτων των ιδιοκτησιών ως χώρο οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε την 

91/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας 

2) την αφαίρεση της απαιτούµενης εισφοράς σε γη και την διάθεσή της ως 

πεζόδροµο όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο στην παρούσα τοπογραφικό 

διάγραµµα.  
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3) την διατήρηση των όρων δόµησης και περιορισµών όπως προκύπτει από το 

από 26-3-1992 Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆1992) «Έγκριση µελέτης ανάπλασης της συνοικίας 

Βαρόσι του ∆.Έδεσσας» και τα σχετικά διαγράµµατα ρυµοτοµίας που συνοδεύουν 

αυτό, 

4)  τον καθορισµό της επιτρεπόµενης χρήσης ως κατοικίας µε δυνατότητα 

ανάπτυξης διαφορετικών χρήσεων, όπως ξενώνες, παραδοσιακά εργαστήρια, 

αναψυκτήρια, µικρά καταστήµατα τροφίµων, µε την σύµφωνη γνώµη των υπουργείων 

Πολιτισµού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής αλλαγής όπως προβλέπεται 

από το παραπάνω διάταγµα». 

Στη συνέχεια η κα Γκουβά απάντησε σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά 

αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά του ∆.Σ. κι αφού έλαβε υπόψη του 

την αριθµ. 14/2015 απόφαση του συµβουλίου της ∆.Κ. Έδεσσας και την αριθµ. 

16/2015 απόφαση της ΕΠΖ καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 

και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Την τροποποίηση του ΟΤ 2Β2 του Βαροσίου της πόλης της Έδεσσας, ως εξής:  

1) τον αποχαρακτηρισµό των χαρακτηρισµένων ως πεζόδροµο τµηµάτων των 

ιδιοκτησιών ως χώρο οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε την 91/2013 Απόφαση του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας 

2) την αφαίρεση της απαιτούµενης εισφοράς σε γη και την διάθεσή της ως 

πεζόδροµο όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο στην παρούσα τοπογραφικό 

διάγραµµα.  

3) την διατήρηση των όρων δόµησης και περιορισµών όπως προκύπτει από το 

από 26-3-1992 Π∆/γµα(ΦΕΚ401/∆1992) «Έγκριση µελέτης ανάπλασης της συνοικίας 

Βαρόσι του ∆.Έδεσσας» και τα σχετικά διαγράµµατα ρυµοτοµίας που συνοδεύουν 

αυτό, 

4)  τον καθορισµό της επιτρεπόµενης χρήσης ως κατοικίας µε δυνατότητα 

ανάπτυξης διαφορετικών χρήσεων, όπως ξενώνες, παραδοσιακά εργαστήρια, 

αναψυκτήρια, µικρά καταστήµατα τροφίµων, µε την σύµφωνη γνώµη των υπουργείων 
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Πολιτισµού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής αλλαγής όπως προβλέπεται 

από το παραπάνω διάταγµα. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου και Γεώργιος Κούκος  µειοψήφησαν µε την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  99/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  18/5/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κα Λ. Γκουβά 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο  Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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