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Απιθμόρ Απόθαζηρ:    22 /2022 

ΘΔΜΑ 3ο :   Διζήγηζη για έναπξη από ηον Γήμο ηηρ διαδικαζίαρ ζύνηαξηρ 

ηοπογπαθικού διαγπάμμαηορ ή οπθοθωηοσάπηη καηάλληληρ κλίμακαρ, για ηην 
κύπωζη ηος δικηύος κοινοσπήζηων σώπων ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 35 ηος Ν. 

3937/2011 ζύμθωνα με ηο άπθπο 2 ηος ΦΔΘ 2200/30-9-2011 η.Β΄, ζηον οικιζμό 
Θοκκωνίος, καηόπιν ηηρ απιθμ. 4228/10-06-2021 αιηήζεωρ ηων  κ.  Θ. Α. και Θ. Φ. 
  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25η   ηνπ κελόο Νοεμβπίος  ηνπ έηνπο 

2022 εκέξα Παπαζκεςή  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 9275/21.11.2022  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 Λ.3852/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 4 

ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

  Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ππώηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε γηα 

έλαξμε από ηνλ Γήκν ηεο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ή νξζνθσηνράξηε 

θαηάιιειεο θιίκαθαο, γηα ηελ θύξσζε ηνπ δηθηύνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 

Λ. 3937/2011 ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΦΔΘ 2200/30-9-2011 η.Β΄, ζηνλ νηθηζκό Θνθθσλίνπ, θαηόπηλ 

ηεο αξηζκ. 4228/10-06-2021 αηηήζεσο ησλ  θ.  Θ. Α. θαη Θ. Φ., έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ: 

 

ΔΗΖΓΖΖ ΠΡΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

Διζήγηζη για έναπξη από ηον Γήμο ηηρ διαδικαζίαρ ζύνηαξηρ ηοπογπαθικού διαγπάμμαηορ ή 

οπθοθωηοσάπηη καηάλληληρ κλίμακαρ, για ηην κύπωζη ηος δικηύος κοινοσπήζηων σώπων ηηρ παπ. 1 

ηος άπθπος 35 ηος Ν. 3937/2011 ζύμθωνα με ηο άπθπο 2 ηος ΦΔΘ 2200/30-9-2011 η.Β΄, ζηον 

οικιζμό Θοκκωνίος, καηόπιν ηηρ απιθμ. 4228/10-06-2021 αιηήζεωρ ηων  κ.  Θ. Α. και Θ. Φ. 

 

ΑΔΑ: ΩΖΧ7Ω9Π-ΧΒΩ



 Κε ην ΦΔΘ 89/27-02-2020 η.Γ΄. θπξώζεθε ην δίθηπν θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ νηθηζκνύ Θνθθσλίνπ.   

Κε ηελ αξηζκ. 4228/10-06-2021 αίηεζε νη θύξηνη Θ. Αζ. θαη Θ. Φ. δήηεζαλ ηελ θύξσζε παξαρσξεζέληνο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηνλ νηθηζκό Θνθθσλίνπ. πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ 

παξαρσξήζεθε  κε  ηελ αξηζκ. 3294/04-09-1998 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε παξαρώξεζεο ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ηθπώλνο νθίαο ζπδύγνπ Γεκεηξίνπ ΣΑΟΤΙΖ ην γέλνο Ληθνιάνπ ΦΡΑΓΘΟΠΟΤΙΟΤ, ε νπνία κεηαγξάθεθε ζην Α’ 

Τπνζεθνθπιαθείν Θνξίλζνπ ζηνλ ηόκν 474 θαη αξηζκό 408 ζηηο 10-09-1998.  

ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ αίηεζεο πξνηείλεηαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο  ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο  ή νξζνθσηνράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο θύξσζεο  ηνπ δηθηύνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 3937/2011, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΦΔΘ 2200/30-9-2011, η.Β΄. Σν ππόβαζξν ηνπ 

δηαγξάκκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θύξσζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πνπ παξαρσξήζεθε κε ηελ 

αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζα είλαη απηό πνπ ζπλνδεύεη ηελ θύξσζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ νηθηζκνύ 

Θνθθσλίνπ (ΦΔΘ 89/27-02-2020 η.Γ΄).  

 Δηδηθόηεξα πξνηείλεηαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο (κε έμνδα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ) ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο ή νξζνθσηνράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο γηα ηελ θύξσζε σο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηεο εδαθηθήο 

ισξίδαο (νδνύ) πνπ έρεη παξαρσξεζεί πξνο ηνλ Γήκν κε ηελ αξηζκ. 3294/04-09-1998 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

παξαρώξεζεο. Ο  αλσηέξσ θνηλόρξεζηνο ρώξνο  εθόζνλ απνηππσζεί ζε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ή 

νξζνθσηνράξηε θαη νινθιεξσζνύλ όιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 

3937/2011, θπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ  Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, ε 

νπνία δεκνζηεύεηαη ζε ΦΔΘ. 

Ο  ζπγθεθξηκέλνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο (νδόο) πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί  ζε ζπλέρεηα ηεο πξναλαθεξόκελεο ζπκβ/θήο 

πξάμεο παξαρώξεζεο έρεη ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα κε ην δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ Θνθθσλίνπ δηόηη ζπλδέεηαη, κέζσ 

θνηλόρξεζηνπ πδξαύιαθα, κε  ην θνηλόρξεζην δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ πνπ έρεη θπξσζεί κε ην ΦΔΘ 89/27-02-2020 

η.Γ΄., ζην νπνίν εθάπηνληαη νη ηδηνθηεζίεο 0101, 0102 θαη 0103, όπσο απηό απνηππώλεηαη ζην από  Οθηώβξην ηνπ 

2014 Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ηεο Αγξνλόκνπ – Σνπνγξάθνπ Κερ/θνύ Κπαιάηζα Ησάλλαο πνπ πξνζαξηάηαη ζην 

αλσηέξσ ΦΔΘ. 

Σα όξηα νηθηζκνύ Θνθθσλίνπ, εληόο ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ην αλσηέξσ  δίθηπν θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πνπ 

ζα απνηππσζεί πξνθεηκέλνπ λα θπξσζεί, θαζώο θαη ην πξνβιεπόκελν πιάηνο ησλ νδώλ ηνπ νηθηζκνύ, έρνπλ 

θαζνξηζζεί θαη εγθξηζεί κε  ηα αθόινπζα ΦΔΘ: 1316 Γ/6-10-1993, 83 Γ/21-2-1995,  1164 Γ/31.12.1997 θαη 26 

Γ/24-1-2003. 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ Σ.Τ. & Πολεοδομίαρ 

Γημήηπιορ Πολίηηρ 

Πολιηικόρ Μησ/κόρ ΠΔ3 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΗΗ ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: ΩΖΧ7Ω9Π-ΧΒΩ



     Γνωμοδοηεί θεηικά πξνο ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο 

(κε έμνδα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ) ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ή νξζνθσηνράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο 

γηα ηελ θύξσζε σο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηεο εδαθηθήο ισξίδαο (νδνύ) πνπ έρεη παξαρσξεζεί πξνο ηνλ 

Γήκν κε ηελ αξηζκ. 3294/04-09-1998 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε παξαρώξεζεο, ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ηθπώλνο νθίαο ζπδύγνπ Γεκεηξίνπ ΣΑΟΤΙΖ ην γέλνο Ληθνιάνπ ΦΡΑΓΘΟΠΟΤΙΟΤ, ε νπνία 

κεηαγξάθεθε ζην Α’ Τπνζεθνθπιαθείν Θνξίλζνπ ζηνλ ηόκν 474 θαη αξηζκό 408 ζηηο 10-09-1998.  

Ο  αλσηέξσ θνηλόρξεζηνο ρώξνο  εθόζνλ απνηππσζεί ζε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ή νξζνθσηνράξηε 

θαη νινθιεξσζνύλ όιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 3937/2011, 

θπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ  Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία 

δεκνζηεύεηαη ζε ΦΔΘ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 22/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

ΑΔΑ: ΩΖΧ7Ω9Π-ΧΒΩ
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