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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό 
Κερασοχωρίου Ν. Ευρυτανίας. 1 

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό 
Αγ. Παρασκευής Παλαιοκατούνας Ν. Ευρυτανίας. 2 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. οικ. 2279 (1) 

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Κε¬ 

ρασοχωρίου Ν. Ευρυτανίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «Περί 
τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και 
καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 

κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οι¬ 

κισμού. 

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπλη¬ 

ρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των 
σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Την υπ' αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριο- 

ποίηση των οικισμών Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 
2000 κατοίκους. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
της ΕΣΥΕ. 

6. Την υπ’ αριθμ. 6/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νο¬ 

μού. 

7. Το γεγονός ότι πέρασε η σχετική προθεσμία και η Κοινότητα Κε¬ 

ρασοχωρίου δεν μας έχει στείλει τη γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμ¬ 

βουλίου επί της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Κερασοχωρίου απο¬ 

φασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κερασοχωρίου του Ν. Ευρυτα¬ 

νίας με στοιχεία 1-19 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας 
σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 
απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τό¬ 

που ελέγχου. 

2. · Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και 
περιορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι Δόμησης: 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 
προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε 
με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου 
300 τ.μ.. 

2. Κατά παρέκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια 
τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης 
του από 24.4.85 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης: 

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο 
αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι υποχρεω¬ 

τικές γιά τον ιδιοκτήτη ή μελετητή. 

3. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 

γραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η 
δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87). 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 
181 Δ/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 
133 Δ/23.2.87). 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού 
που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Καρπενήσι, 26 Οκτωβρίου 1987 

Η Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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Αριθ. οικ. 2282 (2) 

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό 
Άγ. Προκόπιος Παλαιοκατούνας Ν. Ευρυτανίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «Περί 
τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και 
καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 

κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οι¬ 

κισμού. 

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπλη¬ 

ρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των 
σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριο- 

ποίηση των οικισμών Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 
2.000 κατοίκους. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
της ΕΣΥΕ. 

6. Την υπ’αριθμ. 6/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νο¬ 

μού. 

7. Το γεγονός ότι πέρασε η σχετική προθεσμία και η Κοινότητα Πα¬ 

λαιοκατούνας δεν μας έχει στείλει τη γνωμοδότηση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου επί της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Αγ. Προκόπιος 
αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Άγιος Προκόπιος του Ν. Ευρυ¬ 

τανίας με στοιχεία 1-18 και α-β όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της 
παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπα¬ 

στα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρ¬ 

τών και επί τόπου ελέγχου. 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και 

περιορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι Δόμησης: 

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που 
προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87) και αρτιότητα γηπέ¬ 

δου 300 τ.μ.. 

2. Κατά παρέκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια 
τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης 
του από 24.4.85 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης: 

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο 
αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι δυνητικές 
γιά τον ιδιοκτήτη ή μελετητή. 

Η κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική με υλικό επικάλυψης κερα¬ 

μίδια ή πέτρινες πλάκες. 

3. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 

γραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η 
δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87). 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 
181 Δ/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 
133 Δ/23.2.87). 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού 
που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Καρπενήσι, 26 Οκτωβρίου 1987 

Η Νομάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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