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Αριθμός Απόθαζης:

24/2021

ΘΔΚΑ 4ο : Περί άρζης ρσμοηομικής απαλλοηρίωζης με ηροποποίηζη ηοσ εγκεκριμένοσ
ρσμοηομικού ζτεδίοσ πόλεως Θοινόηηηας Βέλοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ Βότας, για ηην θερόμενη
ιδιοκηηζία ηων Υ.Γ. ηοσ Η. και Α.Γ. ηοσ Η., ποσ περιλαμβάνεηαι ζηα Ο.Σ. 34 και 35, ζε
ζσμμόρθωζη με ηην σπ΄ αριθμ. 292/2004 απόθαζη ηοσ Σριμελούς Γιοικηηικού Πρωηοδικείοσ
Θορίνθοσ ή επανεπιβολή ηης.
ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 18η ηνπ κελόο Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2021
εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 11.30 π.μ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ έπεηηα από ηελ αξηζ. 8250/13.10.2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε
ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ παξόληα
πέληε (5), ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
1.
2.
3.
4.
5.

Παρόνηες
Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)
Ράπηεο Θεόδσξνο
Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο
Θαιιίξε Μαξία
Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο

ηε ζπλεδξίαζε
Αλδξέαο.

Απόνηες
ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο
Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο

θιήζεθε αιιά δελ παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο Βέινπ θ. Θαινγεξόπνπινο

Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 4ο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζε γλσκνδόηεζε πεξί άξζεο
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Θνηλόηεηαο
Βέινπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, γηα ηελ θεξόκελε ηδηνθηεζία ησλ Υ.Γ. ηνπ Η. θαη Α.Γ. ηνπ Η. , πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηα Ο.Σ. 34 θαη 35, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 292/2004 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Θνξίλζνπ ή επαλεπηβνιή ηεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο
Μειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, σο θάησζη :
ΘΕΜΑ: Περί άρςθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ με τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλεωσ
κοινότθτασ Βζλου του Διμου Βζλου - Βόχασ, για τθν ιδιοκτθςία των Χ.Δ. του Ι. και Α.Δ. του Ι. που περιλαμβάνεται
ςτα Ο.Σ 34 και 35, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν υπϋ αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Κορίνκου ι επανεπιβολι τθσ.
χετ: Η με αρικμ. πρωτ. 2971/28-04-2021 αίτθςθ των αιτοφντων των Χ.Δ. του Ι. και Α.Δ. του Ι.
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ΙΣΟΡΙΚΟ
Με το από 22-03-1929 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 118/Α/23-03-1929) εγκρίκθκε το ρυμοτομικό ςχζδιο Βζλου
Ν. Κορινκίασ.
 Με το ΦΕΚ 116/19-03-2009, τ. Α.Α.Π. εγκρίκθκε το Γενικό Πολεοδομικό χζδιο του πρϊθν Διμου Βζλου.
 Με τθν αρικμ. πρωτ. 12746/27.10.1976 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Νομαρχίασ Κορινκίασ,
όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθν αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Κορίνκου,
ζχει κυρωκεί θ υπϋ αρικμ. 33/1976 πράξθ αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ ρυμοτομοφμενων ιδιοκτθςιϊν ςτθν
κοινότθτα Βζλου. Η αναφερόμενθ απόφαςθ κφρωςθσ δεν κατατζκθκε ςτον Διμο μασ από τουσ αιτοφντεσ μαηί
με τα ςυνθμμζνα ζγγραφα ςτθν αίτθςι τουσ κακϊσ επίςθσ δεν ανευρζκθκε ςτο αρχείο του Διμου μασ.
 Με τθν υπϋ αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Κορίνκου μετά από
Προςφυγι του κ. Δ. , ακυρϊκθκε θ άρνθςθ τθσ διοίκθςθσ να άρει, δια του από 22-03-1929 Προεδρικοφ
Διατάγματοσ, τθν επιβλθκείςα απαλλοτρίωςθ ςτθν ιδιοκτθςία των ωσ άνω φερόμενων ιδιοκτθτϊν κ. Χ.Δ και
Α.Δ., που περιλαμβάνεται ςτα Ο.Σ. 34 και Ο.Σ. 35 εντόσ του εγκεκριμζνου ςχεδίου πόλεωσ Βζλου.

ε ςυνζχεια τθσ ωσ άνω δικαςτικισ απόφαςθσ περί άρςθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ, με τθν
αρικμ. πρωτ. 2971/28-04-2021 αίτθςθ Χ.Δ. του Ι. και Α.Δ. του Ι., ηθτοφν τθν τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ
ςχεδίου για τθν προαναφερόμενθ ιδιοκτθςία (αρικμόσ 3 όπωσ περιγράφεται ςτθν αρικμ. 33/1976 Πράξθ
Αναλογιςμοφ) προκειμζνου αυτι να γίνει οικοδομιςιμθ.


Με βάςθ τθν κείμενθ πολεοδομικι νομοκεςία, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 88 του Νόμου
Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09-12-2020) «Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Χωροταξικισ και Πολεοδομικισ Νομοκεςίασ και
άλλεσ διατάξεισ», μετά από τθν άρςθ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ ο ιδιοκτιτθσ, με αίτθςθ προσ τον οικείο
διμο, δφναται να ηθτιςει τθν τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, προκειμζνου θ ιδιοκτθςία του να καταςτεί
οικοδομιςιμθ. Η αίτθςθ, ςτθν οποία γίνεται ςυνοπτικι περιγραφι τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ, πρζπει να
ςυνοδεφεται από δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν κυριότθτα του αιτοφντοσ επί του ακινιτου.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 88 του ιδίου Νόμου, το οικείο Δθμοτικό υμβοφλιο, εντόσ
προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 2 είτε αποδζχεται τθν
αίτθςθ και εκκινεί τθ διαδικαςία τροποποίθςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου είτε προτείνει ςτον οικείο
περιφερειάρχθ τθν εκ νζου επιβολι τθσ αρκείςασ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ για τον ίδιο ςκοπό ι τθ μερικι
επανεπιβολι τθσ. Η ολικι ι μερικι επανεπιβολι τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ είναι δυνατι μόνο, όταν
ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) ςοβαροί πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν τθ διατιρθςθ
του ακινιτου ι μζρουσ αυτοφ ωσ κοινόχρθςτου ι κοινωφελοφσ χϊρου και β) ο οικείοσ διμοσ διακζτει τθν
οικονομικι δυνατότθτα για τθν άμεςθ καταβολι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ, που
αποδεικνφεται με τθν εγγραφι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςε ειδικό κωδικό ςτον προχπολογιςμό του οικείου
διμου. Ωσ προςικουςα αποηθμίωςθ ορίηεται, θ υπολογιηόμενθ με βάςθ το ςφςτθμα αντικειμενικϊν αξιϊν του
Τπουργείου Οικονομικϊν κατά το θμερολογιακό ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Η ςχετικι εγγραφι δαπάνθσ ςτον
προχπολογιςμό του οικείου διμου γίνεται ταυτοχρόνωσ με εγγραφι ιςόποςου εςόδου από χρθματοδότθςθ
προερχόμενθ από το Πράςινο Σαμείο, εφόςον αυτι ζχει εγκρικεί εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παροφςασ.
Με βάςθ τα παραπάνω εκτεκζντα, θ Τπθρεςία μασ παρακζτει τισ δφο (2) ακόλουκεσ περιπτϊςεισ (Ι) και (ΙΙ) για τθ
ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ.
Ι) ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΡΗ ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ (άρκρο 90 του
Ν. 4759/2020)
τθν περίπτωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν υπϋ αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου
Κορίνκου περί άρςθσ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ και άρα τροποποίθςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, κα ιςχφςουν
τα ακόλουκα:
φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 90 του Ν. 4759/2020, όπωσ ιςχφει ςιμερα, εάν το Δθμοτικό υμβοφλιο
προτείνει προσ τον αρμόδιο περιφερειάρχθ τθν τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν αίτθςθ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 88 ι τθ μερικι επανεπιβολι τθσ απαλλοτρίωςθσ, ο διμοσ κινεί υποχρεωτικά τθ διαδικαςία
τροποποίθςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, προκειμζνου να καταςτεί οικοδομιςιμο το ακίνθτο ι το μζροσ αυτοφ που
δεν είναι πλζον υπό απαλλοτρίωςθ ι για το οποίο δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επανεπιβολισ τθσ απαλλοτρίωςθσ,
τθρϊντασ τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία ανάρτθςθσ τθσ τροποποίθςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, ςφμφωνα με το
άρκρο 154 του Π.Δ/τοσ 14/27-7-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και τθν προϊκθςθ πρόταςθσ τροποποίθςθσ ρυμοτομικοφ
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ςχεδίου ςτθ Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ χεδιαςμοφ Περιφζρειασ Πελοποννιςου για τισ περαιτζρω εγκρίςεισ
και τθν ζκδοςθ ςχετικοφ ΦΕΚ.
ΙΙ) ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΣΗ ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΗ
(άρκρο 89 του Ν. 4759/2020)
φμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 33/1976 πράξθ αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ ρυμοτομοφμενων ιδιοκτθςιϊν που ζχει
κυρωκεί με τθν αρικμ. πρωτ. 12746/27.10.1976 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Νομαρχίασ Κορινκίασ,
όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθν αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Κορίνκου, θ
ιδιοκτθςία Δ.Π. (νυν ιδιοκτθςία αιτοφντων ςφμφωνα με τα προςκομιςκζντα ςτοιχεία) είναι υπόχρεθ αποηθμίωςθσ
προσ τισ ιδιοκτθςίεσ των κάτωκι φερόμενων ιδιοκτθτϊν:
- Μ.Χ.Μ. (ιδιοκτθςία 1) για 113,90 τ.μ. λόγω προςκφρωςθσ,
-Β.Κ. (ιδιοκτθςία 4) για 2,60 τ.μ. λόγω προςκφρωςθσ,
-Γ.Β. (ιδιοκτθςία 8) για 743,60 τ.μ. λόγω προςκφρωςθσ,
- Β.Κ. (ιδιοκτθςία 4) για 194,20 τ.μ. λόγω ρυμοτομίασ,
- αυταποηθμίωςθ περίπου 67,47 τ.μ.
Όπωσ προκφπτει από τα ανωτζρω το ςφνολο των υποχρεϊςεων λόγω προςκυρϊςεων είναι 860,10 τ.μ. και λόγω
ρυμοτομίασ 194,20 τ.μ. και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ ςε χριμα προσ τρίτουσ είναι επιφάνειασ 1.054,30 τ.μ.
Επίςθσ θ ιδιοκτθςία Δ.Π. (νυν ιδιοκτθςία αιτοφντων ςφμφωνα με τα προςκομιςκζντα ςτοιχεία ) δικαιοφται να
αποηθμιωκεί από τισ ιδιοκτθςίεσ των κάτωκι φερόμενων ιδιοκτθτϊν :
- .Γ.Α. (ιδιοκτθςία 6) για 24,70 τ.μ. λόγω ρυμοτομίασ,
-κλ. Θ.Γ. (ιδιοκτθςία 7) για 23,00 τ.μ. λόγω προςκφρωςθσ,
- κλ. Θ.Γ. (ιδιοκτθςία 7) για 191,60 τ.μ. τ.μ. λόγω ρυμοτομίασ,
- κλ. Θ.Γ. (ιδιοκτθςία 7) για 13,20 τ.μ. λόγω ρυμοτομίασ,
- Γ.Β.Ε. (ιδιοκτθςία 8) για 619,50 τ.μ. λόγω προςκφρωςθσ,
- Γ.Β.Ε. (ιδιοκτθςία 8) για 360,40 τ.μ. λόγω ρυμοτομίασ,
- Γ.Β.Ε. (ιδιοκτθςία 8) για 13,20 τ.μ. λόγω ρυμοτομίασ.
Όπωσ προκφπτει από τα ανωτζρω το ςφνολο των δικαιωμάτων είναι 603,10 τ.μ. λόγω ρυμοτομίασ και 642,50 τ.μ.
λόγω προςκφρωςθσ, οπότε ςυνολικά τα δικαιϊματα αποηθμίωςθσ ςε χριμα από τρίτουσ είναι επιφάνειασ 1.245,60
τ.μ.
Κατόπιν ςυμψθφιςμοφ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςε χριμα ςυγκεκριμζνα για τθν ιδιοκτθςία Δ. και
λαμβάνοντασ υπόψθ το από 21-09-2021 Φφλλο Τπολογιςμοφ Αξίασ Ακινιτου τθσ ςυμβολαιογράφου Βζλου Βαςιλικισ
Κοςςιζρθ, με το οποίο προςδιορίςτθκε θ αξία του ακινιτου για τον εν λόγω ςκοπό τθσ απαλλοτρίωςθσ ςτο ποςό των
ςαράντα επτά ευρϊ και πενιντα ζνα λεπτά ανά τετραγωνικό μζτρο (47,51 € /τ.μ), προκφπτουν οι ακόλουκοι πίνακεσ:
ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Ε ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Δ. ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ (ΠΙΝΑΚΑ Ι)
ΚΩΔΙΚΟ
ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
ΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ
1

ΕΜΒΑΔΟΝ
ΤΠΟΧΡΕΩΗ
113,90

ΕΙΔΟ
ΤΠΟΧΡΕΩΗ

ΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΙΜΗ
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ
ΜΟΝΑΔΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ
€/ΣΜ

ΠΡΟΚΤΡΩΗ

Μ.Χ.Μ

4

2,60

ΠΡΟΚΤΡΩΗ

Β.Κ.

8

124,10

ΠΡΟΚΤΡΩΗ

Γ.Β.Ε.

4

194,20

ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ

Β. Κ.

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Ε ΧΡΗΜΑ

47,51
€/ΣΜ
47,51
€/ΣΜ
47,51
€/ΣΜ
47,51
€/ΣΜ

ΔΑΠΑΝΗ €

5.411,39 €
123,53 €
5.895,99 €
9.226,44 €
20.657,35 €

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ Ε ΧΡΗΜΑ ΠΡΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Δ. ΑΠΟ ΣΡΙΣΟΤ (ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ)
ΚΩΔΙΚΟ
ΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΙΜΗ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΕΙΔΟ
ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
ΤΠΟΧΡΕΟ
ΜΟΝΑΔΟ ΔΑΠΑΝΗ €
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ
ΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ
€/ΣΜ
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ΤΠΟΧΡΕΟΤ
6
7

24,70
23,00

ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ

. Γ. Α.

ΠΡΟΚΤΡΩΗ

Κλ. Θ. Γ.

7

204,80

ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ

Κλ. Θ. Γ.

8

373,60

ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ

Γ. Β. Ε

ΤΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Ε ΧΡΗΜΑ

47,51
€/ΣΜ
47,51
€/ΣΜ
47,51
€/ΣΜ
47,51
€/ΣΜ

1.173,50 €
1092,73 €
9.730,05 €
17.749,74 €
29.746,02 €

θμειϊνεται, ότι με βάςθ τθν ωσ άνω Πράξθ Αναλογιςμοφ, υπόχρεοι τθσ αποηθμίωςθσ λόγω απαλλοτρίωςθσ τθσ
ιδιοκτθςίασ Χ. Δ. και Α. Δ. είναι όμοροι ωφελοφμενοι παρόδιοι ιδιοκτιτεσ και ςτθν περίπτωςθ επανεπιβολισ τθσ
ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ ο Διμοσ κα πρζπει να προκαταβάλει για λογαριαςμό και εισ βάροσ των αλθκινϊν
υπόχρεων αυτϊν παρόδιων ιδιοκτθτϊν τισ δαπάνεσ που τουσ βαρφνουν για τθν απαλλοτρίωςθ τθσ ιδιοκτθςίασ Δ.,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 του άρκρου 3 του Ν.4315/2014 ςφμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Σαυτόχρονα, κα πρζπει
να γίνει ςυνολικι τακτοποίθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ Δ., οπότε κα πρζπει ο Διμοσ να προκαταβάλει για λογαριαςμό των
αλθκινϊν δικαιοφχων του ΠΙΝΑΚΑ Ι και εισ βάροσ τθσ ιδιοκτθςίασ Δ. τισ υποχρεϊςεισ αυτισ.
Ακολοφκωσ, κα πρζπει ο Διμοσ να βεβαιϊςει και να ειςπράξει από όλουσ τουσ αλθκινοφσ υπόχρεουσ ωφελοφμενουσ
παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, τθν αποηθμίωςθ που κα προκαταβάλει για λογαριαςμό τουσ ςφμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ςυνολικοφ ποςοφ 29.746,02 €, με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 του άρκρου 26 του
Ν. 1828/1989 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 67 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017). Δθλαδι, θ εξόφλθςθ των
οφειλϊν να γίνει ατόκωσ ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ ςε διάςτθμα μζχρι δεκαπζντε (15) ετϊν που ορίηεται με
απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου.
ε περίπτωςθ εφάπαξ καταβολισ παρζχεται ζκπτωςθ 20%.
Επίςθσ, ο Διμοσ κα πρζπει να βεβαιϊςει και να ειςπράξει από τουσ αλθκινοφσ ιδιοκτιτεσ τθσ ιδιοκτθςίασ Δ. τθν
αποηθμίωςθ που κα προκαταβάλλει για λογαριαςμό τθσ προσ τουσ τρίτουσ με βάςθ τον ΠΙΝΑΚΑ Ι ςυνολικοφ ποςοφ
20.657,35 €.
τθν περίπτωςθ λοιπόν επανεπιβολισ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ, το άρκρο 89 του Νόμου Ν.4759/2020 (ΦΕΚ
245/Α/09-12-2020) ορίηει τα ακόλουκα:
φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, θ πρόταςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 88 διαβιβάηεται
ςτον αρμόδιο περιφερειάρχθ. Εάν, διϋ αυτισ προτείνεται θ ολικι ι μερικι επανεπιβολι τθσ απαλλοτρίωςθσ, ο
περιφερειάρχθσ λαμβάνει απόφαςθ εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου. Η απόφαςθ περιλαμβάνει το εμβαδόν του ρυμοτομοφμενου τμιματοσ τθσ ιδιοκτθςίασ, προκειμζνου να
κακοριςκεί θ αποηθμίωςθ και δθμοςιεφεται, χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ, ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Μετά από
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επανεπιβολισ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ ο οικείοσ διμοσ είτε παρακατακζτει, εντόσ
προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν, τθν
προςικουςα αποηθμίωςθ ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων υπζρ δικαιοφχου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
άρκρο 8 του Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων, είτε εκδίδει χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ τθσ
προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςτον ιδιοκτιτθ. Παράβαςθ οποιαςδιποτε από τισ παραπάνω προκεςμίεσ, ζχει ωσ
ςυνζπεια τθν αυτοδίκαιθ οριςτικι άρςθ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ. Η παράβαςθ αυτι μπορεί να
διαπιςτϊνεται με πράξθ του ςυντονιςτι τθσ οικείασ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ, μετά από ςχετικό αίτθμα του
ενδιαφερομζνου.
φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου αυτοφ, ο δικαιοφχοσ τθσ αποηθμίωςθσ, ακόμθ και εάν ειςπράξει τθν
προςικουςα αποηθμίωςθ, δικαιοφται, εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν παρακατάκεςι τθσ ι τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ, να αςκιςει ενϊπιον των πολιτικϊν δικαςτθρίων αίτθςθ για τον προςδιοριςμό προςωρινισ ι
οριςτικισ τιμισ μονάδασ απαλλοτρίωςθσ, ςτρεφόμενοσ κατά του οικείου διμου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα
Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων. Μετά από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνάγεται αποδοχι τθσ
προςικουςασ αποηθμίωςθσ από τον ιδιοκτιτθ και θ ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ κεωρείται ςυντελεςκείςα. Σο ίδιο
δικαίωμα διατθρεί και ο οικείοσ διμοσ.
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ε ςυνζχεια των παραπάνω διαβιβάςκθκε από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ του Διμου μασ προσ
τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου μασ, το αρικμ. 7865/01-10-2021 ζγγραφο περί χοριγθςθσ βεβαίωςθσ
για τθν φπαρξθ ι μθ εγγεγραμμζνθσ πίςτωςθσ ςτον τρζχοντα προχπολογιςμό κακϊσ και τθσ δυνατότθτασ
τροποποίθςθσ αυτοφ ι μθ για απαλλοτρίωςθ ακινιτου.
Με τθν αρικμ. πρωτ. 8199/12-10-2021 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου μασ βεβαιϊνεται
ότι ςτον Προχπολογιςμό ζτουσ 2021 δεν ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ για ΚΑΕ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων αλλά πρόκειται
να προβλεφκεί άμεςα μζςω τθσ επόμενθσ αναμόρφωςθσ του Προχπολογιςμοφ πίςτωςθ ποςοφ 50.403,37 € για τθν
κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δαπάνθσ.
Διευκρινίηεται πωσ το ποςό των 50.403,37 € είναι το άκροιςμα των ςυνόλων υποχρεϊςεων ςε χριμα και
δικαιωμάτων ςε χριμα όπωσ φαίνονται ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ (I) και (II), (20.657,35+29.746,02=50.403,37 €).
Επιπλζον κρίνεται πωσ είναι απαραίτθτο να γίνει επανεπιβολι τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ Δ.
και πωσ υπάρχει πολεοδομικι ανάγκθ για τθν διάνοιξθ τθσ προβλεπόμενθσ οδοφ πλάτουσ 8,00 μ. που κα ξεκινάει
από τθν οδό Κενταφρου κα ςυναντά τθν οδό Παπακυριάκου και κα καταλιγει ςτθν οδό Αναπαφςεωσ, όπωσ
προβλζπεται εκ τθσ αρχικισ ζγκριςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλθσ Βζλου. Γενικότερα καταςτρατθγείται ο
πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ όταν δεν προςτατεφονται και δεν διατθροφνται οι κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι,
επιφζροντασ άμεςεσ και μακροπρόκεςμεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο οικιςτικό περιβάλλον και ςτθν ανάπτυξθ τθσ
πόλθσ. Εξάλλου θ πολεοδομικι αναγκαιότθτα τθσ διατιρθςθσ τθσ ρυμοτομίασ ςτθν ιδιοκτθςία Δ. ζχει διατυπωκεί και
ςτθν αρικμ. 159/2006 Α.Δ.. Διμου Βζλου, όπου αναφζρεται πωσ θ άρςθ τθσ ρυμοτομίασ θ οποία αφορά μόνο ςτθν
ςυγκεκριμζνθ ιδιοκτθςία δθμιουργεί προβλιματα και ςυγκεκριμζνα διακόπτεται θ ςυνζχεια του χεδίου Πόλθσ ςτθν
κζςθ αυτι.
θμειϊνεται ότι επειδι υπάρχει μεγάλο χρονικό διάςτθμα από το ζτοσ 1976 που ςυντάχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ Πράξθ
Αναλογιςμοφ ζωσ και ςιμερα, ενδεχομζνωσ να χρειαςτεί αναςφνταξθ τθσ υπ’ αρικμ. 33/1976 Πράξθσ Αναλογιςμοφ,
ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ θ υφιςτάμενθ διαμορφωμζνθ κατάςταςθ, το ςθμερινό ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ όλων των
εμπλεκόμενων ιδιοκτθςιϊν, οικοδομικζσ άδειεσ που ζχουν εκδοκεί από τότε ζωσ και ςιμερα και να γίνει αποτφπωςθ
με ςυν/νεσ ϊςτε να μπορεί να γίνει ορκι εφαρμογι επί του εδάφουσ για τθν διάνοιξθ του δρόμου και τθν απόδοςθ
των τελικϊν ιδιοκτθςιϊν.
Κατόπιν των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παράγραφο 3 του άρκρου 88 του Ν. 4759/2020, όπου
αναφζρεται ότι : «Σο οικείο Δθμοτικό υμβοφλιο, εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου 2 είτε αποδζχεται τθν αίτθςθ και εκκινεί τθ διαδικαςία τροποποίθςθσ του ρυμοτομικοφ
ςχεδίου είτε προτείνει ςτον οικείο περιφερειάρχθ τθν εκ νζου επιβολι τθσ αρκείςασ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ για
τον ίδιο ςκοπό ι τθ μερικι επανεπιβολι τθσ. Η ολικι ι μερικι επανεπιβολι τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ είναι
δυνατι μόνο, όταν ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) ςοβαροί πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν
τθ διατιρθςθ του ακινιτου ι μζρουσ αυτοφ ωσ κοινόχρθςτου ι κοινωφελοφσ χϊρου και β) ο οικείοσ διμοσ διακζτει
τθν οικονομικι δυνατότθτα για τθν άμεςθ καταβολι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ, που
αποδεικνφεται με τθν εγγραφι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςε ειδικό κωδικό ςτον προχπολογιςμό του οικείου
διμου», παρακαλοφμε για τθν γνωμοδότθςι ςασ – απόφαςι ςασ επί τθσ αρικμ. 2971/28-04-2021 αίτθςθσ των κ.κ.
Χ. Δ. του Ι. και κ. Α. Δ. του Ι.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

υνθμμζνα:
Η με αρικμ. πρωτ. 2971/28-04-2021 αίτθςθ των κ. κ. Χ. Δ. του Ι. και Α. Δ. του Ι.
Σο αρικμ. 10.112/1943 ςυμβόλαιο του ςυμβ/φου ικυϊνοσ οφοκλζουσ Παπαγεωργίου.
Σο αρικμ. 16.211/1950 ςυμβόλαιο του ςυμβ/φου Ακθνϊν Δθμθτρίου Πράπα του Γεωργίου.
Σθν αρικμ. 8601/07-07-1992 πράξθ διλωςθσ αποδοχισ κλθρονομιάσ τθσ ςυμβ/φου Ακθνϊν Ζλλθσ
Δαςκαλογιαννάκθ – Θεοδωράκθ με το Πιςτοποιθτικό Μεταγραφισ τθσ.
Σθν αρικμ. 10.848/27-07-2006 πράξθ διλωςθσ αποδοχισ κλθρονομιάσ του ςυμβ/φου Ακθνϊν Μιχαιλ
Ανδρζου Βαςιλόπουλου με το Πιςτοποιθτικό Μεταγραφισ τθσ.
Σο από Μάρτιο του 1992 Σοπογραφικό Διάγραμμα του Μθχ/κοφ Κων/νου - Παναγιϊτθ Χρ. Καπζλλου.
Σο από Ιοφνιο του 2020 Σοπογραφικό Διάγραμμα του Μθχ/κοφ Ευάγγελου Δ. Κατςαροφ.
Σο ΦΕΚ 118/Α/23-03-1929 περί ζγκριςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλθσ Βζλου, μαηί με απόςπαςμα του
διαγράμματοσ που το ςυνοδεφει.
Σο ΦΕΚ 116/19-03-2009 τ. Α.Α.Π., περί ζγκριςθσ του Γενικοφ Πολεοδομικοφ χεδίου του Βζλου.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Η αρικμ. 33/1976 πράξθ αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ ρυμοτομοφμενων ιδιοκτθςιϊν
Σο διάγραμμα τθσ αρικμ. 33/1976 πράξθσ αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ ρυμοτομοφμενων ιδιοκτθςιϊν.
Η αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Κορίνκου.
Σο με αρικμ. πρωτ. 7865/01-10-2021 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ.
Η με αρικμ. πρωτ. 8199/12-10-2021 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου.
Η αρικμ. 159/2006 Α.Δ.. Διμου Βζλου.
Σο με αρικμ. πρωτ. 7378/22-09-2021 ζγγραφό μασ.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ
Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ΄ αξηζκ. 01/2021 (Οξζή Δπαλάιεςε) Απόθαζε
ηνπ πκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο Βέινπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ
επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο θνηλόηεηαο
Βέινπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, ζηελ θεξόκελε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Υ. Γ. ηνπ Η. θαη Α. Γ. ηνπ Η. πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηα Ο.Σ. 34 θαη 35, γηα ηνλ ίδην ζθνπό, ζύκθσλα κε ην ΦΔΘ 118/Α/23-3-1929 δηόηη ππάξρεη
αλαγθαηόηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ξπκνηνκίαο ζηελ θεξόκελε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Υ. Γ. ηνπ Η. θαη Α. Γ. ηνπ
Η., ε νπνία έρεη δηαηππσζεί θαη ζηελ αξηζκ. 159/2006 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βέινπ σο εμήο
« Δπαλεπηβάιιεη θαη επαλαθέξεη ηε ξπκνηνκία ζην Ο.Σ. 34-35 ηνπ ρεδίνπ Πόιεο Βέινπ, ζηελ αξρηθή ηεο
θαηάζηαζε, ζύκθσλα κε ην ΦΔΘ 118/23-3-1929» θαη θαηαζηξαηεγείηαη ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο όηαλ δελ
πξνζηαηεύνληαη θαη δελ δηαηεξνύληαη νη θνηλόρξεζηνη

θαη θνηλσθειείο ρώξνη, επηθέξνληαο άκεζεο θαη

καθξνπξόζεζκεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην νηθηζηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο, κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ν Γήκνο ζα πξνβιέςεη ζε επόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021 πίζησζε
γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο.
εκεηώλεηαη όηη επεηδή ππάξρεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα από ην έηνο 1976 πνπ ζπληάρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε
Πξάμε Αλαινγηζκνύ έσο θαη ζήκεξα, ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί αλαζύληαμε ηεο ππ’ αξηζκ. 33/1976 Πξάμεο
Αλαινγηζκνύ, ώζηε λα ιεθζνύλ ππόςε ε πθηζηάκελε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε, ην ζεκεξηλό ηδηνθηεζηαθό
θαζεζηώο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ηδηνθηεζηώλ, νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηόηε έσο θαη
ζήκεξα θαη λα γίλεη απνηύπσζε κε ζπλ/λεο ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη νξζή εθαξκνγή επί ηνπ εδάθνπο γηα
ηελ δηάλνημε ηνπ δξόκνπ θαη ηελ απόδνζε ησλ ηειηθώλ ηδηνθηεζηώλ.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Διζηγείηαι πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην

ηελ επαλεπηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ηνπ

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο θνηλόηεηαο Βέινπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, ζηελ θεξόκελε
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ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Υ. Γ. ηνπ Η. θαη Α. Γ. ηνπ Η. πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Ο.Σ. 34 θαη 35, γηα ηνλ ίδην ζθνπό,
ζύκθσλα κε ην ΦΔΘ 118/Α/23-3-1929 δηόηη ππάξρεη αλαγθαηόηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ξπκνηνκίαο ζηελ
θεξόκελε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Υ. Γ. ηνπ Η.

θαη Α. Γ. ηνπ Η. , ε νπνία έρεη δηαηππσζεί θαη ζηελ αξηζκ.

159/2006 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βέινπ σο εμήο « Δπαλεπηβάιιεη θαη επαλαθέξεη ηε
ξπκνηνκία ζην Ο.Σ. 34-35 ηνπ ρεδίνπ Πόιεο Βέινπ, ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε, ζύκθσλα κε ην ΦΔΘ
118/23-3-1929» θαη θαηαζηξαηεγείηαη ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο όηαλ δελ πξνζηαηεύνληαη θαη δελ
δηαηεξνύληαη νη θνηλόρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρώξνη, επηθέξνληαο άκεζεο θαη καθξνπξόζεζκεο δπζκελείο
επηπηώζεηο ζην νηθηζηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν Γήκνο ζα
πξνβιέςεη ζε επόκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021 πίζησζε γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο
πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο.
εκεηώλεηαη, όηη επεηδή ππάξρεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα από ην έηνο 1976 πνπ ζπληάρζεθε ε
ζπγθεθξηκέλε Πξάμε Αλαινγηζκνύ έσο θαη ζήκεξα, ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί αλαζύληαμε ηεο ππ’ αξηζκ.
33/1976 Πξάμεο Αλαινγηζκνύ, ώζηε λα ιεθζνύλ ππόςε ε πθηζηάκελε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε, ην
ζεκεξηλό ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ηδηνθηεζηώλ, νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί
από ηόηε έσο θαη ζήκεξα θαη λα γίλεη απνηύπσζε κε ζπλ/λεο ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη νξζή εθαξκνγή επί
ηνπ εδάθνπο γηα ηελ δηάλνημε ηνπ δξόκνπ θαη ηελ απόδνζε ησλ ηειηθώλ ηδηνθηεζηώλ.

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 24/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

