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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  7ηρ/ 31.03.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   26/2020 

    Θέμα 4ο:  Πεπί ύπαπξηρ ή μη άλλος καηάλληλος κηηπίος ή καθοπιζμένος σώπος για να 

ςποδεσθεί ηιρ λειηοςπγίερ ηος Γημοηικού σολείος Βοσαφκού. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     31η Μαπηίος έηοςρ 2020 ημέπα  Σπίηη και  

ώπα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 2368/24.03.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε (ζε ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ) ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ  

επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο  

δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Πρεδάρες Γεώργηος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

 

Οσδείς 
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22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 

27. Βοσδούρες Γεώργηος  

 

  Σηη ζσνεδρίαζη κλήθηκαν νόμιμα και απάνηηζαν ζηην ηηλεθωνική κλήζη οι Πρόεδροι ηων 

Κοινοηήηων : 

 

1. Κεταγιάς Περίανδρος            Πρόεδρος Κοινόηηηας Βοταϊκού 

2. Καλογερόποσλος Ανδρέας                                Πρόεδρος Κοινόηηηας Βέλοσ 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 4ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

ύπαξμε ή κε άιινπ θαηάιιεινπ θηεξίνπ ή θαζνξηζκέλνπ ρώξνπ γηα λα ππνδερζεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο , ε 

νπνία έρεη σο θάησζη :    

 

                     σεη.: 1. Σν ππ΄αξηζκ. πξση. Γ2/Σ2.1/8103/11.06.2019 έγγξαθν ησλ Κηεξηαθώλ  

                          Τπνδνκώλ Α.Δ (κε αξ. πξση. 5734/26-06-2019 Γήκνπ) 
     2. Σν ππ’ αξηζκ. 7129/30-07-2019 έγγξαθό καο πεξί «Γηαβίβαζεο απαξαίηεησλ  
                          ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο ηνπ δηδαθηεξίνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  
                          Βνρατθνύ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» 
     3. Σν ππ’ αξηζκ. 8068/02-09-2019 έγγξαθό καο πεξί «Γηαβίβαζεο απαξαίηεησλ  
                          ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο ηνπ δηδαθηεξίνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  
                          Βνρατθνύ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» 
     4. Σν ππ’ αξηζκ. 29383/2220,35483/2638/22-10-2019 έγγξαθό ηεο Τπεξεζίαο  
         Γόκεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ πεξί «Θεώξεζεο  
                          όξσλ δόκεζεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» 
     5. Σν ππ’ αξηζκ. 10663/11-11-2019 έγγξαθό καο πεξί «Γηαβίβαζεο  ζπκπιεξσ- 
         καηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο ηνπ δηδαθηεξίνπ Γεκνηηθνύ  
                          ρνιείνπ Βνρατθνύ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 
 

         Με αλσηέξσ 1
ν
 ζρεηηθό νη Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Α.Δ. (ΚΣΤΠ ΑΔ) ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

εθπόλεζεο κειεηώλ γηα θαηαζθεπή ζρνιηθώλ δηδαθηεξίσλ ηα νπνία ζα πινπνηεζνύλ κε ζπγρξεκαηνδόηεζε θαηά 

ηελ πεξίνδν 2021-2027, δεηήζεθε ε απνζηνιή ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ αλέγεξζεο 

δηδαθηεξίνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ Κνξηλζίαο. ύκθσλα κε ηα 2-5 αλσηέξσ ζρεηηθά αθνινύζεζε 

αιιεινγξαθία κεηαμύ Γήκνπ θαη ΚΣΤΠ ΑΔ όπνπ ζηάιζεθαλ όια ηα απαηηνύκελα ζρεηηθά έγγξαθα.  

 Καηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ηελ 11
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2020 κε ηελ ΚΣΤΠ ΑΔ, δεηήζεθε επηπιένλ απόθαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 πεξί «Ρπζκίζεσλ γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ εθπαίδεπζεο θαη 

πγείαο» ηνπ Ν.4585/18 (ΦΔΚ 216 Α/24-12-2018) όπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Σε οικόπεδα άρηια και 

οικοδομήζιμα ποσ βρίζκονηαι ενηός εγκεκριμένοσ ρσμοηομικού ζτεδίοσ, ενηός ορίοσ οικιζμού προ ηοσ 1923 ή 

ενηός ορίοσ οικιζμού κάηω ηων 2.000 καηοίκων, ιδιοκηηζίας ηοσ οικείοσ θορέα, επιηρέπεηαι η ανέγερζη δημόζιων 

κηιρίων εκπαίδεσζης και σγείας, ζύμθωνα με ηοσς ιζτύονηες όροσς δόμηζης ηης περιοτής, εθόζον: α) ηα ακίνηηα 

πληρούν ηις ζτεηικές προδιαγραθές και β) διαπιζηωθεί με αιηιολογημένη απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ όηι 

δεν σπάρτει άλλο καηάλληλο κηήριο ή καθοριζμένος τώρος για να σποδετθεί ασηές ηις λειηοσργίες».  

Έρνληαο ινηπόλ ππόςε όηη : 

Θέμα  :  Λήςε απόθαζεο όηη δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν θηήξην ή θαζνξηζκέλνο ρώξνο γηα λα 
ππνδερζεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ. 

ΑΔΑ: ΩΙ3ΒΩ9Π-9Ν3



 3 

α. Ο νηθηζκόο ηνπ Βνρατθνύ Κνξηλζίαο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο νηθηζκόο θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ ζύκθσλα κε ηελ 

Απόθαζε 6691/12-12-1986 Ννκάξρε Κνξηλζίαο (ΦΔΚ  227Γ/21-03-1986) θαη ηελ Απόθαζε 5456/23-09-1998) 

Ννκάξρε Κνξηλζίαο (ΦΔΚ  771Γ/05-10-1998) 

β. Σν αθίλεην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ είλαη ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Βέινπ-Βόραο ζύκθσλα κε ηελ 

Φ6/1479/18-8-95 Γηαπηζησηηθή Απόθαζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κνξηλζίαο, κεηαγξακκέλε ζηηο 

13/10/1995 ζε ηόκν 450 θαη αξηζκό 326 ησλ βηβιίσλ κεηαγξαθώλ ηνπ Α΄  Τπνζ/θείνπ Κνξίλζνπ, κε ηελ νπνία 

κεηαβηβάζηεθε ζηελ Κνηλόηεηα Βνρατθνύ ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ  

γ. Σν αθίλεην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ είλαη εληόο νηθηζκνύ Βνρατθνύ Κνξηλζίαο πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζκέλνο νηθηζκόο θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί 

δ. ην αθίλεην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε δεκνζίσλ θηεξίσλ κε ηνπο όξνπο 

δόκεζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ππ’ αξηζκ.29383/2220,35483/2638/22-10-2019 ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθνύ από 

ηελ Τπεξεζία Γόκεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ 

ε. ην ζρέδην ηνπ νηθηζκνύ Βνρατθνύ Κνξηλζίαο δελ ππάξρεη άιινο θαζνξηζκέλνο ρώξνο γηα αλέγεξζε ρνιείνπ 

παξαθαινύκε ην Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ ειέγμεη εάλ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν θηήξην πνπ λα κπνξεί λα 

ππνδερζεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ, λα γίλεη ιήςε απόθαζεο όηη «δελ ππάξρεη άιιν 

θαηάιιειν θηήξην ή θαζνξηζκέλνο ρώξνο γηα λα ππνδερζεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βνρατθνύ». 

 

Ο Αληηδήκαξρνο  
Πξνγξακκαηηζκνύ, Σερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 
Αλδξέαο ηάρνο 

   

    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

        Τν Σπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο  θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε όπσο ιεπηνκεξώο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(Για ηο ανυηέπυ θέμα τήθιζε θεηικά και ο Ππόεδπορ ηηρ Κοινόηηηαρ Βοσαφκού) 

 

Τελ κε ύπαξμε άιινπ θηεξίνπ ή θαζνξηζκέλνπ ρώξνπ γηα λα ππνδερζεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ Βνρατθνύ ζηελ Κνηλόηεηα Βνρατθνύ, εθηόο από ην αθίλεην ηνπ πθηζηάκελνπ Δεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ Βνρατθνύ, ην νπνίν είλαη ηδηνθηεζίαο Δήκνπ Βέινπ- Βόραο θαη βξίζθεηαη εληόο νηθηζκνύ 

Βνρατθνύ Κνξηλζίαο. 

 

 
.Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  26/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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