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Από ην Πξαθηηθό ηεο  10/17-10-2021 ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ  Βέινπ  

  ην Βέιν  θαη ζην Κνηλνηηθό Καηάζηεκα  ζήκεξα ηελ 17 Οθησβξίνπ  έηνπο 2021 εκέξα 

Κπξηαθή   θαη ώξα 19,30   ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Κνηλνηηθό πκβνύιην, 

ύζηεξα από ηελ 8218/  13-10-2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ   πκβνπιίνπ, 

πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 89 ηνπ Ν.4555/2018, ζε θάζε έλα 

Κνηλνηηθό ύκβνπιν 

  Σα πξαθηηθά ηήξεζε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα Μαδνπξνπνύινπ Θενδώξα . 

   Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν  πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν  7  κειώλ, παξαβξέζεθαλ παξόληα 6 θαη νλνκαζηηθά νη: 

                           Παξόληεο                                           Απόληεο 
             

1. Καινγεξόπνπινο Αλδξέαο 
(Πξόεδξνο) 

2. σηεξόπνπινο Παλαγηώηεο                                        
3. Σζάιε Μπνπιληά Ισάλλα  
4. Καξνύδνο Ισάλλεο 

           5.    Οηθνλόκνπ Ισάλλεο 
          6.     Γξίκαο Ισάλλεο 

  Θενδώξνπ Αλαζηάζηνο 

 

          Αξηζκόο Απόθαζεο:   1/2021 

 

                       Πεξίιεςε: : Άξζε ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Κνηλόηεηαο Βέινπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο, γηα ηελ θεξόκελε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Υ.Γ. ηνπ Ι. θαη Α.Γ. ηνπ Ι., πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα Ο.Σ. 34 θαη 35, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 292/2004 

απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ ή επαλεπηβνιή ηεο. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα είπε :Σν Σκήκα Μειεηώλ θαη 

επηβιέςεσλ Σερληθώλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο καο θνηλνπνίεζε ηελ από 13-10-

2021    εηζήγεζε ηεο ,πεξί άξζεο ε επαλεπηβνιή ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Κνηλόηεηαο Βέινπ ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο γηα ηελ θεξόκελε ηδηνθηεζία ησλ θθ. Υ. Γ.ηνπ Ι. θαη Α. Γ. ηνπ Ι. 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ΟΣ 34 θ 35 ζε ζπκκόξθσζε κεη ελ ππ αξηζκ 292/2004 

ΑΔΑ: 6ΘΡ0Ω9Π-Μ11



απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ  Πξσηνδηθείνπ Κνξίλζνπ ή επαλεπηβνιή ηεο.   

Σν πκβνύιην ζα πξέπεη  λα δηαηππώζεη ηελ άπνςε ηνπ  ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε  

  ηε ζπλέρεηα θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά . 

Σν πκβνύιην θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

                                           

   ΟΜΟΦΧΝΑ  ΓΝΧΜΟΓΟΣΔΙ 

 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 Ι. θαη Α. Γ. ηνπ Ι. πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηα Ο.Σ. 34 θαη 35, γηα ηνλ ίδην ζθνπό, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 
118/Α/23-3-1929 δηόηη ππάξρεη αλαγθαηόηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ξπκνηνκίαο ζηελ 
θεξόκελε ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. Υ.  Γ. ηνπ Ι. θαη Α. Γ. ηνπ Ι., ε νπνία έρεη δηαηππσζεί θαη 
ζηελ αξηζκ. 159/2006 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βέινπ σο εμήο « 
Επανεπιβάλλει και επαναθέρει ηη ρσμοηομία ζηο Ο.Τ. 34-35 ηοσ Στεδίοσ Πόλης 
Βέλοσ, ζηην αρτική ηης καηάζηαζη, ζύμθωνα με ηο ΦΕΚ 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. 
 

 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ       ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ   

 

                                   ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΔΛΟΤ 
 

  

                                ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ  
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