
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  

  

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2021 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Σερβίων. 

Αριθ. απόφασης:  45/2021 

O πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπουκουβάλας Νικόλαος με την 2555 (6-5-2021) έγγραφη πρόσκλησή 

του (σύμφωνα με το έγγραφο 1697/15-4-2020 ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κάλεσε τους 

Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο σε τακτική με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίαση που θα γίνει  την  10η 

του μηνός Μαΐου έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της  

ημερήσιας διάταξης :   

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ελευθερίου Χρήστου διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη και ονομαστικά οι: 

Η όλη διαδικασία ισχύει κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορονοϊου COVID-19.   

     Α΄ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Μπουκουβάλας Νικόλαος  Πρόεδρος ∆.Σ  Καραντάκος Παναγιώτης        ∆ηµ. Συµβουλος               

2 Βητόπουλος Θωµάς  Αντιδήµαρχος   Πεχλιβανίδης Κωνσταντίνος           »         

3 Γκαµπούρα Αθηνά  Αντιδήµαρχος         Παπαδόπουλος Μιχαήλ               » 

4 Ποντίκης Χρήστος  Αντιδήµαρχος    

5 Παπαδοπούλου Ευθυµία  Αντιδήµαρχος   

6 Αγοραστός Βασίλειος   Αντιδήµαρχος             

7 ∆ήµος Κωνσταντίνος      ∆ηµ. Συµβουλος      

8  Κωνσταντόπουλος Βασίλειος       »                   

9  Παναγιωτούλας Γεώργιος            «    Συµµετείχε στη συζήτηση του 1ο , 8ο  , 9ο και 11ο θέµατος 

της ηµερήσιας διάταξης. 

10 Γκουτζιοµήτρος Μιλτιάδης          »   

11 Πεκόπουλος ∆ηµήτριος                 »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 8ο θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 

12 Παπαθανασίου Χρήστος               »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 8ο  , 9ο και 11ο θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης 

13 Μπάκανος Γεώργιος                    »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 8ο  , 9ο και 11ο θέµατος της 
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ηµερήσιας διάταξης 

14 Πράσσος Ευάγγελος                       »   

15 Αλεξόπουλος Αναστάσιος          »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 1ο , 8ο  , 9ο και 11ο θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης 

16 Σπυρίδου Λαζαρίτσα                   »   

17 Χριστοδούλου Μαίρη-Ελευθερία  »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 8ο , 9ο και 11ο θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης 

18 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος  »   

19 Φαρµάκης Νικόλαος                     »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 1ο , 8ο , 9ο και 11ο θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης 

20 Κωνσταντινίδου Κυριακή          »   

21 Γεωργακόπουλος Νικόλαος        »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 1ο , 8ο  , 9ο και 11ο θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης 

22 Νάκας Αστέριος                          »  Απεχώρησε πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης 

23 Ζάκης ∆ηµήτριος                      »   

24   Κακαφίκας Αναστάσιος                  »  Συµµετείχε στη συζήτηση του 8ο και 11ο θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης 

       

        

Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ 

1   Παπαχαρισίου Κωνσταντίνος 

2   Τζιώνας Ευάγγελος 

3   Λεωνίδας Ιωάννης 

4   Τσιτσόπουλος Ιωάννης 

5 Χατζηωαννίδου Μετάξω   

            

Θέµα  8ο 
Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας  

Δήμου Σερβίων.
 

 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Τζούνας Νικόλαος υπάλληλος του ∆ήµου. 

Για το ανωτέρω θέμα ο εισηγητής  του θέματος ο κ.  Ελευθερίου Χρήστος, ο  Δήμαρχος είπε τα εξής:  

Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Νεράιδας, είναι αναγκαία γιατί κατά τη διάρκεια υλοποίησής 

του στο έδαφος, δηλαδή της διάνοιξης των δρόμων, ανοικοδόμησης των οικοπέδων και των κοινόχρηστων 

χώρων διαπιστώθηκε εκ της πραγματικής κατάστασης  ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί επακριβώς στο χώρο. 

Ο οικισμός της Νεράιδας διακρίνεται σε τρία κύρια τμήματα, το πυκνοδομημένο κυρίως πλάτωμα στην 

κορυφή της ράχης με ονομασία Πύργος, το βορειοδυτικό τμήμα  που είναι αραιοδομημένο καθώς σ’ αυτό 

δόθηκαν συμπληρωματικά οικόπεδα στους κατοίκους που είχαν εγκατασταθεί στην κορυφή της ράχης και το 

τρίτο τμήμα (οι ανατολικές επεκτάσεις) στο οποίο δεν έγινε διανομή των οικοπέδων και δεν έχουν γίνει έργα 

υποδομής.  

Η πλειοψηφία των ιδιωτικών κτισμάτων που ανοικοδομήθηκαν, ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό τμήμα του 

οικισμού, εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου αλλά και οι τοπικοί  δρόμοι που διανοίχτηκαν, δεν συμπίπτουν 
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με το διάγραμμα διανομής των οικοπεδικών χώρων με αποτέλεσμα μη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου 

στο έδαφος. 

Το έντονο ανάγλυφο σε ορισμένα σημεία είχε επίσης ως αποτέλεσμα την μετατόπιση οριζοντιογραφικά των 

δρόμων κατά τη διάνοιξή τους και τη δημιουργία πραγματικών καταστάσεων που δεν μπορούν να 

θεραπευτούν πολεοδομικά, παρά μόνο με συνολικό έλεγχο και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε 

να επιτυγχάνεται αρτιότερη πολεοδομική ρύθμιση.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση 

του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις ανωτέρω διατάξεις και τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

Γνωμοδοτεί θετικά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νεράιδας σύμφωνα με την 

ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργακόπουλος Νικόλαος  ψήφισε «ΛΕΥΚΟ» 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 45/2021. 

                       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ακριβές απόσπασµα 

Σέρβια, 11/05/2021 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ  ∆.Σ. 

 

                                                           ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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