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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                            2θ  Ορκι Επανάλθψθ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                             (Ωσ προσ τον κωδικό του προχπολογιςμοφ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                      τθσ υπϋ αρικμ. 89/2021 απόφαςθσ Δ..)  

 
 

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  21θσ/ 18.10.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 96/2021 

Θζμα 9ο: Άρςθ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ με τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ 
ςχεδίου πόλεωσ Κοινότθτασ Βζλου του Διμου Βζλου Βόχασ, για τθν φερόμενθ 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.  

 
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 18θ του μθνόσ Οκτωβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με 
αρικ. πρωτ. 8267/14.10.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου  κ. 
Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ - Δια ηϊςθσ                   ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                               2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                         3. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                4. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
                 9.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             (δεν προςιλκαν αν και 
                 10.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ   
                 12.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ          
                 14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 16. Δθμθτρίου Μαρία 
                 17. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 18. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 19. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
                 20. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ                                            
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      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

- Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
- Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ         Πρόεδροσ   Κρθνϊν          

 

 

        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Δθμιτριοσ Καλαντηισ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ      2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  Πρόεδροσ  Νεράντηασ 

3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου        

 
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 9ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Άρςθ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ 

με τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλεωσ Κοινότθτασ Βζλου του Διμου 

Βζλου Βόχασ, για τθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των αιτοφντων 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» και ζδωςε το λόγο ςτον 

Αντιδιμαρχο κ. ιάχο ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι:  

Α) Σθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ ωσ κάτωκι :  

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: Θ με αρικμ. πρωτ. 2971/28-04-2021 αίτθςθ των αιτοφντων των Χ.Δ. του Ι. και Α.Δ. του Ι.  

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. Θ 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. 
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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 της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 

Νομοθεσίας 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 Συμβοφλιο, 

εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) μθνών 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 χώρου 

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 αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών 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 Ταμείο, 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: 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 90 του Ν. 4759/2020, όπωσ ιςχφει ςιμερα,  εάν το Δθμοτικό 

Συμβοφλιο 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, τθρώντασ 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 προώκθςθ πρόταςθσ τροποποίθςθσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου ςτθ Δ/νςθ 

Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ 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.  
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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 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΤΠΟΧΡΕΩΗ 

ΕΙΔΟ 

ΤΠΟΧΡΕΩΗ 

ΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

€/ΣΜ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 
113,90 

 
ΠΡΟΚΤΡΩΘ Μ.Χ.Μ 

47,51 

€/ΣΜ 
5.411,39 € 

4 2,60 ΠΡΟΚΤΡΩΘ Β.Κ. 
47,51 

€/ΣΜ 
123,53 € 

8 124,10 ΠΡΟΚΤΡΩΘ Γ.Β.Ε.  
47,51 

€/ΣΜ 
5.895,99 € 

4 194,20 ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ Β. Κ.  
47,51 

€/ΣΜ 
9.226,44 € 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Ε ΧΡΗΜΑ 20.657,35 € 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ Ε ΧΡΗΜΑ ΠΡΟ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Δ.    ΑΠΟ ΣΡΙΣΟΤ (ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

ΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

ΤΠΟΧΡΕΟΤ 

ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ 

ΕΙΔΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ 

ΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΤΠΟΧΡΕΟ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

€/ΣΜ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

6 
24,70 

 
ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ . Γ. Α.  

47,51 

€/ΣΜ 
1.173,50 € 

7 
23,00 

 
ΠΡΟΚΤΡΩΘ Κλ. Θ. Γ. 

47,51 

€/ΣΜ 
1092,73 € 

7 204,80 ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ Κλ. Θ. Γ.   
47,51 

€/ΣΜ 
9.730,05 € 

8 373,60 ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ Γ. Β. Ε 47,51 17.749,74 € 
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€/ΣΜ 

ΤΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Ε ΧΡΗΜΑ 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 €. 

 

Στθν περίπτωςθ λοιπόν επανεπιβολισ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ, το άρθρο 89 του Νόμου 

Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09-12-2020) ορίηει τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, θ  πρόταςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 88 διαβιβάηεται 

ςτον αρμόδιο περιφερειάρχθ. Εάν, δι΄ αυτισ προτείνεται θ ολικι ι μερικι επανεπιβολι τθσ απαλλοτρίωςθσ, 

ο περιφερειάρχθσ λαμβάνει απόφαςθ εντόσ τριών (3) μθνών από τθν θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Η απόφαςθ περιλαμβάνει το εμβαδόν του ρυμοτομοφμενου τμιματοσ τθσ 

ιδιοκτθςίασ, προκειμζνου να κακοριςκεί θ αποηθμίωςθ και δθμοςιεφεται, χωρίσ άλλεσ διατυπώςεισ, ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Μετά από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επανεπιβολισ τθσ ρυμοτομικισ 

απαλλοτρίωςθσ ο οικείοσ διμοσ είτε παρακατακζτει, εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνών, τθν 

προςικουςα αποηθμίωςθ ςτο Ταμείο Παρακατακθκών και Δανείων υπζρ δικαιοφχου, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 8 του Κώδικα Αναγκαςτικών Απαλλοτριώςεων 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 διαπιςτώνεται με πράξθ του ςυντονιςτι τθσ οικείασ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ, 

μετά από ςχετικό αίτθμα του ενδιαφερομζνου. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου αυτοφ, ο δικαιοφχοσ τθσ αποηθμίωςθσ, ακόμθ και εάν ειςπράξει 

τθν προςικουςα αποηθμίωςθ, δικαιοφται, εντόσ ζξι (6) μθνών από τθν παρακατάκεςι τθσ ι τθν ζκδοςθ του 

χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, να αςκιςει ενώπιον των πολιτικών δικαςτθρίων αίτθςθ για τον 

προςδιοριςμό προςωρινισ ι οριςτικισ τιμισ μονάδασ απαλλοτρίωςθσ, ςτρεφόμενοσ κατά του οικείου 

διμου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κώδικα Αναγκαςτικών Απαλλοτριώςεων Ακινιτων. Μετά από τθν 

παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνάγεται αποδοχι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ από τον ιδιοκτιτθ 

και θ ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ κεωρείται ςυντελεςκείςα. Το ίδιο δικαίωμα διατθρεί και ο οικείοσ διμοσ. 

 

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. 
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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 : «Το οικείο Δθμοτικό Συμβοφλιο, εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) μθνών 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 χώρου 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. 

 

 υνθμμζνα:  

1. Η με αρικμ. πρωτ. 2971/28-04-2021 αίτθςθ  των κ. κ. Χ. Δ. του Ι.  και Α. Δ. του Ι.  

2. Σο αρικμ. 10.112/1943 ςυμβόλαιο του ςυμβ/φου ικυϊνοσ οφοκλζουσ Παπαγεωργίου. 

3. Σο αρικμ. 16.211/1950 ςυμβόλαιο του ςυμβ/φου Ακθνϊν Δθμθτρίου Πράπα του Γεωργίου. 

4. Σθν αρικμ. 8601/07-07-1992 πράξθ διλωςθσ αποδοχισ κλθρονομιάσ τθσ ςυμβ/φου Ακθνϊν Ζλλθσ 

Δαςκαλογιαννάκθ – Θεοδωράκθ με το Πιςτοποιθτικό Μεταγραφισ τθσ. 

5. Σθν αρικμ. 10.848/27-07-2006 πράξθ διλωςθσ αποδοχισ κλθρονομιάσ του ςυμβ/φου Ακθνϊν 

Μιχαιλ Ανδρζου Βαςιλόπουλου με το Πιςτοποιθτικό Μεταγραφισ τθσ. 

6. Σο από Μάρτιο του 1992 Σοπογραφικό Διάγραμμα του Μθχ/κοφ Κων/νου - Παναγιϊτθ Χρ. 

Καπζλλου. 

7. Σο από Ιοφνιο του 2020 Σοπογραφικό Διάγραμμα του Μθχ/κοφ Ευάγγελου Δ. Κατςαροφ. 

8. Σο  ΦΕΚ 118/Α/23-03-1929 περί ζγκριςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλθσ Βζλου, μαηί με 

απόςπαςμα του διαγράμματοσ  που το ςυνοδεφει. 
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9. Σο ΦΕΚ 116/19-03-2009 τ. Α.Α.Π., περί ζγκριςθσ του  Γενικοφ  Πολεοδομικοφ χεδίου  του Βζλου. 

10. Θ   αρικμ. 33/1976 πράξθ αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ ρυμοτομοφμενων ιδιοκτθςιϊν 

11. Σο διάγραμμα τθσ αρικμ. 33/1976 πράξθσ αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ ρυμοτομοφμενων 

ιδιοκτθςιϊν. 

12. Θ   αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Κορίνκου. 

13. Σο με αρικμ. πρωτ.  7865/01-10-2021 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ. 
14. Θ με αρικμ. πρωτ.  8199/12-10-2021 βεβαίωςθ   τθσ Δ/νςθσ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  του 

Διμου. 

15. Θ αρικμ. 159/2006 Α.Δ.. Διμου Βζλου. 

16. Σο με αρικμ. πρωτ.  7378/22-09-2021 ζγγραφό μασ. 

 

    

      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ 

Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΛΙΣΗ 

   ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΕ3 

 

 

Β)  Σθν υπϋ αρικμ. 01/2021 Απόφαςθ του υμβουλίου Κοινότθτασ Βζλου –Ορκι Επανάλθψθ,  
ςφμφωνα με τθν οποία γνωμοδοτεί προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τθν επανεπιβολι τθσ 
ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλεωσ κοινότθτασ Βζλου 
του Διμου Βζλου Βόχασ, ςτθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των κ.κ. Χ. Δ. του Ι. και Α. Δ. του Ι. που 
περιλαμβάνεται ςτα Ο.Σ. 34 και 35, για τον ίδιο ςκοπό, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 118/Α/23-3-1929 διότι 
υπάρχει αναγκαιότθτα τθσ διατιρθςθσ τθσ ρυμοτομίασ ςτθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των κ.κ. Χ.  Δ. 
του Ι. και Α. Δ. του Ι., θ οποία ζχει διατυπωκεί και ςτθν αρικμ. 159/2006 Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου Διμου Βζλου ωσ εξισ « Επανεπιβάλλει και επαναφζρει τθ ρυμοτομία ςτο Ο.Τ. 34-35 
του Σχεδίου Πόλθσ Βζλου, ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 118/23-3-1929» και 
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, με τθν προχπόκεςθ ότι ο 
Διμοσ κα προβλζψει ςε επόμενθ τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 πίςτωςθ για τθν 
άμεςθ καταβολι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ.   
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. 
 
Γ) Σθν υπϋ αρικμ. 24/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ – Ορκι Επανάλθψθ, ςφμφωνα 
με τθν οποία ειςθγείται προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τθν επανεπιβολι τθσ ρυμοτομικισ 
απαλλοτρίωςθσ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλεωσ κοινότθτασ Βζλου του Διμου 
Βζλου Βόχασ, ςτθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των κ.κ. Χ. Δ. του Ι. και Α. Δ. του Ι. που περιλαμβάνεται 
ςτα Ο.Σ. 34 και 35, για τον ίδιο ςκοπό, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 118/Α/23-3-1929 διότι υπάρχει 
αναγκαιότθτα τθσ διατιρθςθσ τθσ ρυμοτομίασ ςτθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των κ.κ. Χ. Δ. του Ι.  και 
Α. Δ. του Ι. , θ οποία ζχει διατυπωκεί και ςτθν αρικμ. 159/2006 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου 
Διμου Βζλου ωσ εξισ « Επανεπιβάλλει και επαναφζρει τθ ρυμοτομία ςτο Ο.Τ. 34-35 του Σχεδίου 
Πόλθσ Βζλου, ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 118/23-3-1929» και 
καταςτρατθγείται ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ όταν δεν προςτατεφονται και δεν διατθροφνται οι 
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κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι, επιφζροντασ άμεςεσ και μακροπρόκεςμεσ δυςμενείσ 
επιπτϊςεισ ςτο οικιςτικό περιβάλλον και ςτθν ανάπτυξθ τθσ πόλθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ο 
Διμοσ κα προβλζψει ςε επόμενθ τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 πίςτωςθ για τθν 
άμεςθ καταβολι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ.   
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. 
 
Δ) Σθν υπϋ αρικμ. 89/2021 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου με Θζμα «Σροποποίθςθ 
προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (10θ) – 2θ Ορκι Επανάλθψθ». 
 
τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και το υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ :  
 
1. Σθν ανωτζρω ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου κ. ιάχου, 
2. Σθν με αρικμ. πρωτ. 2971/28-04-2021 αίτθςθ  των κ. κ. Χ. Δ. του Ι. και Α.  Δ. του Ι. , με όλα τα 
ςυνθμμζνα ζγγραφα ςε αυτιν. 
3. Σο με Α.Π. 15098/1189/09-07-2021 ζγγραφο του Διμου Κορινκίων – Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
και Πολεοδομίασ – Τπθρεςία Πολεοδομικϊν εφαρμογϊν και μελετϊν. 
4. Σθν από 14-10-2021 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν – Σμιμα Προχπολογιςμοφ, 
Λογιςτθρίου και Προμθκειϊν.  
5. Σθν παράγραφο 3 του άρκρου 88 του Ν.4759/2020. 
6. Σθν αναγκαιότθτα τθσ διατιρθςθσ τθσ ρυμοτομίασ ςτθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των κ.κ. Χ.  Δ.  του 
Ι. και Α. Δ. του Ι., θ οποία ζχει διατυπωκεί και ςτθν αρικμ. 159/2006 Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου Διμου Βζλου ωσ εξισ « Επανεπιβάλλει και επαναφζρει τθ ρυμοτομία ςτο Ο.Τ. 34-35 
του Σχεδίου Πόλθσ Βζλου, ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 118/23-3-1929» και 
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.  
7. Σα λοιπά δικαιολογθτικά του φακζλου.  
 
 

                                            ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Με τθν κετικι ψιφο του Προζδρου τθσ Κοινότθτασ Βζλου κ. Καλογερόπουλου  

1. Σθν επανεπιβολι τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου 
πόλεωσ Κοινότθτασ Βζλου του Διμου Βζλου Βόχασ, ςτθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των κ.κ. Χ.  Δ. του Ι. 
και Α. Δ. του Ι. που περιλαμβάνεται ςτα Ο.Σ. 34 και 35, για τον ίδιο ςκοπό, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
118/Α/23-3-1929 διότι ςυντρζχουν οι κάτωκι προχποκζςεισ  : 
α) υπάρχει αναγκαιότθτα τθσ διατιρθςθσ τθσ ρυμοτομίασ ςτθν φερόμενθ ιδιοκτθςία των κ.κ. Χ. Δ. 
του Ι. και Α.  Δ. του Ι. , θ οποία ζχει διατυπωκεί και ςτθν αρικμ. 159/2006 Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου Διμου Βζλου ωσ εξισ « Επανεπιβάλλει και επαναφζρει τθ ρυμοτομία ςτο Ο.Τ. 34-35 
του Σχεδίου Πόλθσ Βζλου, ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 118/23-3-1929» και 
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.  
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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. 
 
β) Ο Διμοσ διακζτει τθν καταβολι τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ ςφμφωνα 
με τθν υπϋ αρικμ. 89/2021 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Βζλου Βόχασ – 2θ Ορκι 
Επανάλθψθ (ΑΔΑ : ΨΘΗ6Ω9Π-ΣΘΨ), με κζμα «Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 (10θ )», 
με Κωδικό ΚΑΕ 30.7111.01 με το ποςό των 50.403,37€. 
 
2. Ο Διμοσ οφείλει α) 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%. 
 
β) 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 Ευρω.  
 
3. Σο από 13-10-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ του Διμου Βζλου 

Βόχασ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

4. Κοινοποιεί τθν παροφςα απόφαςθ ςτθ Δ/νςθ Τεχνικών Υπθρεςιών και Πολεοδομίασ του Διμου 
και ςτθ Δ/νςθ Οικονομικών Υπθρεςιών του Διμου για τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ ςφμφωνα με τισ 
αρμοδιότθτζσ τουσ.  

 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 96/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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