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                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    
Από ηο ππακηικό  ηηρ 2ηρ / 17.03.2023  ζςνεδπίαζηρ 

ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ 
ηος Γήμος Βέλος - Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:    04/2023 

ΘΔΜΑ 1ο :   Γνωμοδόηηζη επί ηηρ ππάξηρ αναλογιζμού- αποζημιώζεων 
πςμοηομούμενων και ηακηοποίηζηρ ιδιοκηηζιών ζηο ΟΤ 54 ηος πςμοηομικού 
ζσεδίος Γήμος Βέλος- Βόσαρ. 
  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 17η   ηνπ κελόο Μαπηίος  ηνπ έηνπο 

2023 εκέξα Παπαζκεςή  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ΔΘΤΑΘΤΖ ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 1793/16.03.2023  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 5,  

ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο      

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

5. Ρόδνο Ληθόιανο 

 

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

πξαθηηθώλ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Π. Εσήο εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο ζην κνλαδηθό  

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα παξαπεκθζεί γηα ιήςε  

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ελόςεη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 20εο Καξηίνπ 2023, ιόγσ θαη ηεο  

ηεζείζαο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξνρή ηεο γλσκνδόηεζεο, θαζώο θαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ  

Γήκνπ. 

 

Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Εωήρ 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηος Ν.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ 

αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγκπίνει ηην έκηακηη καηεπείγοςζα ζςνεδπίαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ. 

 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην μοναδικό  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ 

γλσκνδόηεζε επί ηεο «πξάμεο αλαινγηζκνύ- απνδεκηώζεσλ ξπκνηνκνύκελσλ θαη 

ΑΔΑ: ΨΨΕ6Ω9Π-ΔΕΣ



ηαθηνπνίεζεο ηδηνθηεζηώλ ζην ΟΣ 54 ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, έζεζε 

ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ: 
 

Θέμα  :  Τπνβνιή ελζηάζεσλ επί «πξάμεο αλαινγηζκνύ-απνδεκηώζεσλ ξπκνηνκνύκελσλ θαη 
ηαθηνπνίεζεο ηδηνθηεζηώλ ζην ΟΣ 54 ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Βέινπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» 

   
Σσεη. : 1.  Σελ ππ’ αξηζκ. 1348/28-02-2023 Πξόζθιεζε-Δλεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιενδνκηθώλ 

εθαξκνγώλ & Κειεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ. 
   

Ζ Πνιενδνκία Θνξίλζνπ απέζηεηιε ην αλσηέξσ ζρεηηθό πνπ εθηόο ηεο πξόζθιεζεο-ελεκέξσζεο,  
πεξηειάκβαλε ζε ειεθηξνληθή κνξθή : 

i. Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα «ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζκνύ» από ηνλ Κεραληθό Υξ. Θαπεηαλάθε ην 
νπνίν θέξεη ππνγξαθέο ειέγρνπ θαη πξντζηακέλσλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιενδνκηθώλ εθαξκνγώλ & 
Κειεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ. 

ii.  Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα «ηειηθώλ νηθνπέδσλ» από ηνλ Κεραληθό Υξ. Θαπεηαλάθε ην νπνίν θέξεη 
ππνγξαθέο ειέγρνπ θαη πξντζηακέλσλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιενδνκηθώλ εθαξκνγώλ & Κειεηώλ ηνπ 
Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ θαη  

iii. Πίλαθα «πξάμεο πξνζθύξσζεο-αλαινγηζκνύ» ην νπνίν θέξεη ππνγξαθέο ειέγρνπ θαη πξντζηακέλσλ 

ηεο Τπεξεζίαο Πνιενδνκηθώλ εθαξκνγώλ & Κειεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 

Θνξηλζίσλ. 

ύκθσλα κε ην 1ν ζρεηηθό έρεη νξηζηεί πξνζεζκία πεξί ππνβνιήο ελζηάζεσλ επί ηεο πξάμεο αλαινγηζκνύ 15 
εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ήηνη έσο θαη 15 Καξηίνπ 2023. Δάλ θαη δεηήζεθε αλαιπηηθή εηζήγεζε από 
ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Θνξηλζίσλ, ε νπνία κέρξη θαη ζήκεξα δελ καο έρεη απνζηαιεί θαη ιόγσ ηεο 
πνιύ κηθξήο θαη δεζκεπηηθήο πξνζεζκίαο αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο ηαθηνπνίεζεο επηγξακκαηηθά θαη σο 
αλαξκόδηα ππεξεζία. 

Ζ αλσηέξσ πξάμε αλαινγηζκνύ αθνξά αθίλεηα ζην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 54 (ΟΣ 54) ηνπ ζρεδίνπ 
Πόιεσο Βέινπ θαη ρσξνζεηείηαη λόηην αλαηνιηθά ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ θαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ 
«Καθαξίνπ» θαη «28εο Οθησβξίνπ».  
ηα ζρέδην (i) πεξηγξάθνληαη ηα θάησζη αθίλεηα: 

Α. Οηθόπεδν (01)  πνπ αλήθεη ηνλ Γήκν καο, «άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν»  κε ζηνηρεία 9-8-27-26-Σ3-5-7-
30-25-31-9 όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ζπλνξεύεη βόξεηα θαη αλαηνιηθά κε ηελ νδό Καθαξίνπ, λόηηα 
κε ηδηνθηεζία αγλώζηνπ θαη δπηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία 02 Γεσξγίνπ Γαικάθε. 

Β. Οηθόπεδν (02) ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Γαικάθε «άξηην θαη νηθνδνκήζηκν» κε ζηνηρεία 11-28-24-17-18-19-
20-3-1-2-6-4-7-30-25-31-9-11, 

Γ. Οηθόπεδν (03) ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Γαικάθε «άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν» κε ζηνηρεία 12-29-23-15-16-
17-24-28-11 θαη 

Γ. Οηθόπεδν (04) ηδηνθηεζίαο Αγγεινπνύινπ Διεπζεξίαο «άξηην θαη νηθνδνκήζηκν» κε ζηνηρεία 13-21-22-14-
15-23-29-12-13  
 
Θαηά ηελ πξάμε ηνπ αλαινγηζκνύ γίλεηαη ηαθηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ ζε λέα ζέζε θαη κε ηα 

ίδηα εκβαδά επηθαλείαο πνπ είραλ πξηλ ηελ ηαθηνπνίεζε ζρέδην (ii): 
1. Σν νηθόπεδν (01) ηνπ Γήκνπ καο ζα είλαη ζηελ ζέζε κε ζηνηρεία  5-7-18-19-20-4-5 ζηελ ζπκβνιή 

ησλ νδώλ «Καθαξίνπ» θαη «28εο Οθησβξίνπ» άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν, 
2. Σν νηθόπεδν (02) ζηελ ζέζε κε ζηνηρεία 26-Σ3-5-7-18-17-16-15-14-22-23-24-25-26 άξηην θαη 

νηθνδνκήζηκν, 
3. Σν νηθόπεδν (03) ζηελ ζέζε κε ζηνηρεία 27-26-25-24-23-22-21-29-28-31-27 άξηην θαη 

νηθνδνκήζηκν θαη 
4. Σν νηθόπεδν (04) ζηελ ζέζε κε ζηνηρεία 8-27-31-28-29-21-13-12-11-10-9-8 άξηην θαη 

νηθνδνκήζηκν. 
 

Αθνινπζνύλ ζθαξηθήκαηα επξύηεξεο πεξηνρήο, ζέζεσλ αθηλήησλ πξηλ θαη κεηά ηελ πξάμε αλαινγηζκνύ. 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύληαη ην πκβνύιην ηεο Θνηλόηεηαο Βέινπ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο (Δ.Π.Ε.) 
θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαηόπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δ.Π.Ε. λα ππνβάιινπλ ζπκθσλία ή δηαθσλία θαη ηπρόλ 
ελζηάζεηο επί ηεο «πξάμεο αλαινγηζκνύ-απνδεκηώζεσλ ξπκνηνκνύκελσλ θαη ηαθηνπνίεζεο ηδηνθηεζηώλ ζην ΟΣ 
54 ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Βέινπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» 

 
Ο Πξντζηάκελνο  

Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
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Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 
Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

Πνιηηηθόο Κεραληθόο ΠΔ3 
 

Γηα ηελ αλσηέξσ πξάμε γλσκνδόηεζε ζεηηθά θαη ην Θνηλνηηθό πκβνύιην Βέινπ, κε ηελ ππ’αξηζ. 

3/2023 απόθαζή ηνπ. 

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 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Γνωμοδοηεί ςπέπ ηεο πξάμεο αλαινγηζκνύ – απνδεκηώζεσλ ξπκνηνκνύκελσλ θαη ηαθηνπνίεζεο 

ηδηνθηεζηώλ ζην ΟΣ 54 ηνπ  ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ζηελ Θνηλόηεηα Βέινπ, 

όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ 

ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 4/2023 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
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