
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  23ησ/ 30.11.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ:                  

            76/2022 

Θζμα 4ο: Ζγκριςη ζναρξησ από τον Δήμο τησ διαδικαςίασ ςφνταξησ τοπογραφικοφ 
διαγράμματοσ ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλησ κλίμακασ, για την κφρωςη του δικτφου 
κοινοχρήςτων χώρων τησ παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 ςφμφωνα με το άρθρο 2 του 
ΦΕΚ 2200/30-9-2011 τ.Β΄, ςτον οικιςμό Κοκκωνίου, κατόπιν τησ αριθμ. 4228/10-06-2021 
αιτήςεωσ των  κ.  Κ. Α. και Κ. Φ. 

 
ιμερα τθν 30η του μηνόσ Νοεμβρίου ,  ημζρα Σετάρτη του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΘ ςτθν Κοινότθτα Ηευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 9443/25.11.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, 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 δζκα οκτϊ (18) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
1. Σριανταφφλλου Κων/νοσ –Πρόεδροσ                                                       1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ 
2. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                                  2. Καραχοντηίτθσ Κω/νοσ 
3. Καλλίρθ Μαρία                                                                                             3. ιάχοσ Ανδρζασ 
4. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                  4. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ  
5. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                 5. Περρισ Νικόλαοσ 
6. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                        6. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ  
7. Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             7. Δθμθτρίου Μαρία 
8. δράλθσ Μιχαιλ                                                                                            8. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ 
9. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                          9. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
10. Μανάβθσ Π. Ακανάςιοσ 
11. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ                                                                       (Οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και  
12. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ                                                                            κλικθκαν νόμιμα)  
13. Μανάβθσ Δ. Ακανάςιοσ 
14. Πανταηισ Παναγιϊτθσ 
15. Βουδοφρθσ-Σςίτουρασ Νικόλαοσ    (αποχϊρθςε ςτο 5ο ΘΘΔ) 
16. Μπιτςάκου Αςπαςία 
17. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ         (αποχϊρθςε ςτο 3ο ΘΘΔ) 
18. Λιάκοσ Μιχαιλ                (αποχϊρθςε ςτο 3ο ΘΘΔ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
 

     ΠΑΡΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ: 
1. Δαγρζσ Ευάγγελοσ            Πρόεδροσ Νεράντηασ 
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2. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ   Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
3. Κεχαγιάσ Περίανδροσ        Πρόεδροσ Βοχαικοφ         
4. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ             Πρόεδροσ Πουλίτςασ 

        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Μπουγάσ Κων/νοσ            Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ       Πρόεδροσ  Σαρςινϊν 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ         Πρόεδροσ Μπολατίου          8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ Κρθνϊν                 10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 
       11. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ 

         
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ ζναρξθσ από τον Διμο τθσ 

διαδικαςίασ ςφνταξθσ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ ι ορκοφωτοχάρτθ κατάλλθλθσ κλίμακασ, για τθν κφρωςθ 

του δικτφου κοινοχριςτων χϊρων τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του Ν. 3937/2011 ςφμφωνα με το άρκρο 2 του 

ΦΕΚ 2200/30-9-2011 τ.Βϋ, ςτον οικιςμό Κοκκωνίου, κατόπιν τθσ αρικμ. 4228/10-06-2021 αιτιςεωσ των  κ.  Κ. Α. 

και Κ. Φ.», ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. δράλθ Μιχαιλ, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν 

ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, θ οποία ζχει ωσ κάτωκι :  

ΔΙΣΗΓΗΣΗ  

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 ΦΔΚ 2200/30-9-2011 η.Β΄, ζηον 

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

 Με ην ΦΔΚ 89/27-02-2020 η.Γ΄. θπξώζεθε ην δίθηπν θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηνπ νηθηζκνύ Κνθθωλίνπ.   

Με ηελ αξηζκ. 4228/10-06-2021 αίηεζε νη θύξηνη Κ. Αζ. θαη Κ. Φ. δήηεζαλ ηελ θύξωζε παξαρωξεζέληνο 

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

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

ηθπώλνο νθίαο ζπδύγνπ Γεκεηξίνπ ΣΑΟΤΛΗ ην γέλνο Νηθνιάνπ ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ, ε νπνία κεηαγξάθεθε ζην 

Α’ Τπνζεθνθπιαθείν Κνξίλζνπ ζηνλ ηόκν 474 θαη αξηζκό 408 ζηηο 10-09-1998.  

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

δηαγξάκκαηνο  ή νξζνθωηνράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο θύξωζεο  ηνπ δηθηύνπ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3937/2011, ζύκθωλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΦΔΚ 2200/30-9-2011, η.Β΄. Σν ππόβαζξν ηνπ 

δηαγξάκκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θύξωζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πνπ παξαρωξήζεθε κε ηελ 

αλωηέξω ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζα είλαη απηό πνπ ζπλνδεύεη ηελ θύξωζε θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηνπ νηθηζκνύ 

Κνθθωλίνπ (ΦΔΚ 89/27-02-2020 η.Γ΄).  

 Δηδηθόηεξα πξνηείλεηαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο (κε έμνδα ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ) ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο ή νξζνθωηνράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο γηα ηελ θύξωζε ωο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηεο εδαθηθήο 

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

παξαρώξεζεο. Ο  αλωηέξω θνηλόρξεζηνο ρώξνο  εθόζνλ απνηππωζεί ζε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ή 

νξζνθωηνράξηε θαη νινθιεξωζνύλ όιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 
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3937/2011, θπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ  Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, ε 

νπνία δεκνζηεύεηαη ζε ΦΔΚ. 

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

ζπκβ/θήο πξάμεο παξαρώξεζεο έρεη ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα κε ην δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ Κνθθωλίνπ δηόηη ζπλδέεηαη, 

κέζω θνηλόρξεζηνπ πδξαύιαθα, κε  ην θνηλόρξεζην δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ πνπ έρεη θπξωζεί κε ην ΦΔΚ 89/27-02-

2020 η.Γ΄., ζην νπνίν εθάπηνληαη νη ηδηνθηεζίεο 0101, 0102 θαη 0103, όπωο απηό απνηππώλεηαη ζην από  

Οθηώβξην ηνπ 2014 Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ηεο Αγξνλόκνπ – Σνπνγξάθνπ Μερ/θνύ Μπαιάηζα Ιωάλλαο πνπ 

πξνζαξηάηαη ζην αλωηέξω ΦΔΚ. 

Σα όξηα νηθηζκνύ Κνθθωλίνπ, εληόο ηωλ νπνίωλ βξίζθεηαη ην αλωηέξω  δίθηπν θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ πνπ 

ζα απνηππωζεί πξνθεηκέλνπ λα θπξωζεί, θαζώο θαη ην πξνβιεπόκελν πιάηνο ηωλ νδώλ ηνπ νηθηζκνύ, έρνπλ 

θαζνξηζζεί θαη εγθξηζεί κε  ηα αθόινπζα ΦΔΚ: 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 Τ.Υ. & Πολεοδομίαρ 

Γημήηπιορ Πολίηηρ 

Πολιηικόρ Μησ/κόρ ΠΔ3 

 

Για τα ανωτζρω ειςθγικθκε κετικά και θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ με τθν υπ’αρικ. 22/2022 Απόφαςθ  
*ΑΔΑ : ΩΗΧ7Ω9Π-ΧΒΩ+. 
 

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία και το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν 

ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο (κε έμνδα ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ) ηνπνγξαθηθνύ 

δηαγξάκκαηνο ή νξζνθωηνράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο γηα ηελ θύξωζε ωο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηεο 

εδαθηθήο ιωξίδαο (νδνύ) πνπ έρεη παξαρωξεζεί πξνο ηνλ Γήκν κε ηελ αξηζκ. 3294/04-09-1998 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε παξαρώξεζεο, ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ ηθπώλνο νθίαο ζπδύγνπ Γεκεηξίνπ 

ΣΑΟΤΛΗ ην γέλνο Νηθνιάνπ ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ, ε νπνία κεηαγξάθεθε ζην Α’ Τπνζεθνθπιαθείν 

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

Ο  αλωηέξω θνηλόρξεζηνο ρώξνο  εθόζνλ απνηππωζεί ζε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ή νξζνθωηνράξηε 

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

θπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ  Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, ε 

νπνία δεκνζηεύεηαη ζε ΦΔΚ. 
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Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 76/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

                                                            ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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