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ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   115/2020 

    Θέμα 6ο:  Ανάδειξη ζπηλαίος ηος οικιζμού Κςπά Βπύζηρ Εεςγολαηιού- Καηοσύπωζη 

ιδιοκηηζίαρ δημοηικού ακινήηος ζηην Κςπά Βπύζη Εεςγολαηιού- Παπασώπηζη σπήζηρ ηων 

ακινήηων ηος Δλληνικού Γημοζίος ζηο Γήμο Βέλος- Βόσαρ- Ανάδειξη και ανάπλαζη ηος 

ζςνολικού σώπος- Απαλλοηπίωζη έκηαζηρ.  

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     30η Νοεμβπίος  έηοςρ 2020 ημέπα  Γεςηέπα  

και ώπα    13:00  έωρ 15:00, ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην 

Βέινπ Βόραο ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζ.  πξση. 10151/26.11.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ 

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

δηάηαμεο .  

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

            Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., θαζώο θαη  ηεο ππαιιήινπ  

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

          εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

7. Μαζηοράθος Άγγειος 

8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

9. Καιιίρε Μαρία 

10. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

11. ηάτος Αλδρέας 

12. Ρόδος Νηθόιαος 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

 

1. Περρής Νηθόιαος 
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19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

  

   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 6ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ 

αλάδεημε ζπειαίνπ ηνπ νηθηζκνύ Κπξά Βξύζεο Εεπγνιαηηνύ- Καηνρύξσζε ηδηνθηεζίαο δεκνηηθνύ 

αθηλήηνπ ζηελ Κπξά Βξύζε Εεπγνιαηηνύ- Παξαρώξεζε ρξήζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο- Αλάδεημε θαη αλάπιαζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ- Απαιινηξίσζε 

έθηαζεο,  έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΓΣ θ. Μαλάβε Γ. Αζαλάζηνπ:  

«Σην θέληξν ηνπ νηθηζκνύ ηεο Κπξά Βξύζεο ηεο Κνηλόηεηαο Εεπγνιαηηνύ ππάξρεη εδώ θαη αηώλεο ε πξώηε, 

ηζηνξηθή θαη θεληξηθή πεηξόρηηζηε βξύζε ηνπ ρσξηνύ. Σηνλ ίδην ρώξν εληνπίζηεθε ε είζνδνο ζπειαίνπ κεγάινπ 

κήθνο θαη κε έληνλν, θαηά εηδηθνύο, πνιηηηζηηθό, ζπειαηνινγηθό θαη αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ. Μεηά από 

πξόζθιεζή κνπ έγηλε ε επίζεκε θαηαγξαθή από εηδηθνύο επηζηήκνλεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ ηνπ ηκήκαηνο 

ζπειαηνινγίαο.. Ζ ρξνλνινγία ηνπ ζπειαίνπ ππνινγίδεηαη πιένλ ησλ 2.000 εηώλ, κε επξήκαηα πνπ αγγίδνπλ ηα 

300 πεξίπνπ ρξόληα. Δληνπίζζεθε αθόκα αξραία πδαηνδεμακελή. 

  Σπλνιηθά ππάξρεη έθηαζε ηεζζάξσλ πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ηα νπνία αλήθνπλ ζην Διιεληθό Γεκόζην, εληόο ησλ 

νπνίσλ ππάξρεη ηκήκα δεκνηηθνύ αθηλήηνπ (ζρεη. ην αξηζ. 494/1996 ζπκβόιαην αγνξάο). Σε όκνξν δεκνηηθό 

αθίλεην έρεη αλεγεξζεί παξάλνκε νηθνδνκή, ε νπνία θαηαπαηά  ην δεκνηηθό αθίλεην. Σην ζεκείν ειινρεύεη ν 

θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαη ππάξρεη ζεκαληηθόο θίλδπλνο κόιπλζεο ηνπ λεξνύ ηεο δεμακελήο ύδξεπζεο ηνπ 

Γήκνπ από ηελ ύπαξμε ηεο παξάλνκεο ζεπηηθήο δεμακελήο άλσζελ ηνπ ζπειαίνπ, ζύκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε 

γεσιόγσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκαζηε ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηα θάησζη : 

1.- Τελ αίηεζε πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, Κηεκαηηθή Υπεξεζία Κνξίλζνπ θιπ), γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ ηεζζάξσλ 

ζηξεκκάησλ πξνο ην Γήκν Βέινπ- Βόραο, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζπλνιηθνύ αθηλήηνπ ζε ρώξν πξαζίλνπ, 

αζινπαηδηώλ θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2.- Τελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ κε ηελ αλάδεημε ηνπ ζπειαίνπ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

(πεξίθξαμε, θσηηζκόο). 

3.- Τελ άκεζε αλάπιαζε θαη θαζαξηζκό ηνπ όινπ αθηλήηνπ, θαζώο είλαη ν κνλαδηθόο θαη ηειεπηαίνο δεκνηηθόο 

ρώξνο ζε θέληξν νηθηζκνύ ηνπ δήκνπ καο, ν νπνίνο είλαη εληειώο αλαμηνπνίεηνο, θαζώο θαη ηελ ιήςε απόθαζεο 

γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ δξώκελσλ ζην ρώξν, ζρεηηθά κε ηνλ ενξηαζκό γηα ηελ ζπκπιήξσζε 200 εηώλ 

από ηελ Διιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821, ζε ζπλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ηνπ Γήκνπ καο. 

4.- Τελ απαιινηξίσζε ππέξ ηνπ δήκνπ καο, ακθηζβεηνύκελεο έθηαζεο 200 η.κ. ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

αθηλήηνπ, κε ην εληόο απηήο παξάλνκν θηίζκα, κε ηε λόκηκε απνδεκίσζε ηνπ ηδηνθηήηε. 

5.- Τελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πδξνδόηεζεο από ην Γήκν καο ηνπ απζαηξέηνπ θαη παξάλνκνπ 

θηίζκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα λέα ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ ηεο Πνιενδνκίαο Κνξίλζνπ θαη ηεο Κηεκαηηθήο 

Υπεξεζίαο, θαζώο δελ πιεξνύληαη νη θαλόλεο ηνπ θαλνληζκνύ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ καο» 
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    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Τν ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, ηηο απνθάζεηο ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε όπσο ιεπηνκεξώο ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
        
1.- Τελ θαηάζεζε  αίηεζεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (Δηαηξεία 

Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, Κηεκαηηθή Υπεξεζία Κνξίλζνπ θιπ), γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ ρώξνπ ηεζζάξσλ ζηξεκκάησλ πξνο ην Γήκν Βέινπ- Βόραο, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

ζπλνιηθνύ αθηλήηνπ ζε ρώξν πξαζίλνπ, αζινπαηδηώλ θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2.- Τελ πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ κε ηελ αλάδεημε ηνπ ζπειαίνπ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ (πεξίθξαμε, 

θσηηζκόο, από ην Γήκν. 

3.- Τελ άκεζε αλάπιαζε θαη θαζαξηζκό ηνπ όινπ αθηλήηνπ, θαζώο είλαη ν κνλαδηθόο θαη ηειεπηαίνο 

δεκνηηθόο ρώξνο ζε θέληξν νηθηζκνύ ηνπ δήκνπ καο, ν νπνίνο είλαη εληειώο αλαμηνπνίεηνο, θαζώο 

θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ δξώκελσλ ζην ρώξν, ζρεηηθά κε ηνλ ενξηαζκό γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

200 εηώλ από ηελ Διιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821, ζε ζπλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο ηνπ 

Γήκνπ καο. 

4.- Τελ απαιινηξίσζε ππέξ ηνπ δήκνπ καο, ακθηζβεηνύκελεο έθηαζεο 200 η.κ. ζηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ, κε ην εληόο απηήο παξάλνκν θηίζκα, κε ηε λόκηκε απνδεκίσζε ηνπ ηδηνθηήηε. 

5.- Τελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πδξνδόηεζεο από ην Γήκν καο ηνπ απζαηξέηνπ θαη 

παξάλνκνπ θηίζκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα λέα ζηνηρεία ησλ εγγξάθσλ ηεο Πνιενδνκίαο 

Κνξίλζνπ θαη ηεο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο, θαζώο δελ πιεξνύληαη νη θαλόλεο ηνπ θαλνληζκνύ ύδξεπζεο 

ηνπ Γήκνπ καο». 

6.- Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα θξνληίζνπλ, γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηέο 

ηνπο, βάζεη ησλ αλσηέξσ. 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  115/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

ΑΔΑ: ΨΙΡΩΩ9Π-7ΙΚ


		2020-12-08T12:37:15+0200
	Athens




