INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΙΑ
ΓΖΜΟ ΝΟΣΙΟΤ ΠΖΛΙΟΤ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.16 14:13:47
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω6Λ2ΩΚΧ-8ΤΩ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο ππακηικό ηηρ 6ηρ Σακηικήρ ςνεδπιάζευρ ηος ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Γήμος Νοηίος Πηλίος
Σηρ 22/5/2015
Απιθμόρ Απόθαζηρ : 162/2015
Πεπίλητη: "Κύπυζηρ κοινοσπήζηος σώπος, κειμένος ζηην πεπιοσή ηηρ Κοπώπηρ Γήμος Νοηίος Πηλίος"
ήκεξα ηελ 22/5/2015, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 15:00 ην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Γήκνπ Ννηίνπ Πειίνπ
ζπλήιζε ζε δεκφζηα Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ΚΔΓΔ Αξγαιαζηήο, χζηεξα απφ ηελ
7035/18/5/2015 ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο
πκβνχινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010..
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ππήξρε λφκηκε απαξηία απφ 27 ηα κέιε
αθνχ παξφληεο θαη απφληεο ήηαλ φπσο νλνκαζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ:
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1.
ΠΡΟΔΓΡΟ : Λεγαληήο Κσλζηαληίλνο
2.
Βνπξβνχιηα-Κπξηάθνπ Δπγελία
3.
Γηαλειιάθεο Ησάλλεο
4.
Γηαλέιινο Απφζηνινο
5.
Δπαγγειάθεο Ησάλλεο
6.
Καηζηαθνχξεο Νηθφιανο
7.
Λεκνλήο Αγγεινο
8.
Μαιακάηεο Δπζηάζηνο
9.
Μακκάο Νηθφιανο
10.
Ναζηφπνπινο Δπάγγεινο
11.
Νηφβαο Δπάγγεινο
12.
Ξπξάθεο Παλαγηψηεο
13.
Παληειήο Γεκήηξηνο
14.
Παπαβαζηιείνπ Μαξία
15.
Παπαδεκεηξίνπ Μηιηηάδεο
16.
Σεληδεξάθεο Γεψξγηνο
17.
Σδψξηδεο Ησάλλεο
18.
Σζεξθέδε Αηθαηεξίλε
19.
Σζηξέκπνινο Δπάγγεινο
20.
Φαιθήο Γεκήηξηνο
21.
Φιέξεο Αζαλάζηνο
22.
Υακνληθνιάνπ Λεσλίδαο
ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Γηαλληφο Μηραήι
2. Βαθνχιαο ηακάηεο
3. ηακαηάο Παλαγηψηεο
4. Μπιηάγθνο Ηάθσβνο
Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα.
ΠΡΟΔΛΔΤΔΙ -ΑΠΟΥΩΡΖΔΙ
Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Ησάλλεο Γηαλλειιάθεο απνρψξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 19ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Ο δεκ. χκβνπινο θ. Δπζηάζηνο Μαιακάηεο απνρψξεζε κεηά ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Νηθφιανο Καηζηαθνχξεο ήηαλ απψλ ζην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Άγγεινο Λεκνλήο ήηαλ απψλ ζην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Ξπξάθεο Παλ., Βνπξβνχιηα Δπγελία πξνζήιζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ
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Παπατσάλλνπ Γεψξγηνο-Αξγαιαζηήο, Γαιαηζάλνπ Αξγ-Σξίθεξη, Εαδάλεο Κσλ/λνο,Γαξπθάιινπ Νηθ.-Νενρψξη
,Δπαγγειηλφο
Ησάλλεο –Αγηνο Γεψξγηνο Νειείαο,Μηραήι Γξεγνξίνπ-Λαχθνο, Γηαλληφο Παλη.-Μειηέο,
Καηζαλάθεο ππξ.-Καιακάθη.
Σα ζέκαηα 18ν ,22ν θαη 19ν κε ζέκαηα
"Πεξί αηηήζεσο θ. Αζαλ Υαηζνλ γηα κεηαηφπηζε αγσγνχ", "Αζθεζε
ε κε έλδηθσλ κέζσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ηεο θα.Κνπξεκπειέ",θαη "Πεξί αηηήζεσο θ.
Ησάλλε Ειαηά" ,αληίζηνηρα, νκφθσλα πξνθξίζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε ν Γήκαξρνο Γήκνπ Ννηίνπ Πειίνπ θ. Νηθφιανο Φνξηνχλαο, θαζψο θαη ε
ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κξεηηθνχ Παξαζθεπή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
ηε ζπλέρεηα ν ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ Ναζηφπνπινο Δπάγγεινο, εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζηελ πεξίιεςε
αλαθεξφκελν ζην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, είπε φηη:
ΔΙΖΓΖΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΤΡΩΖ ΚΟΙΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΠΖΛΙΟΤ
Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ννηίνπ Πειίνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο Δπαγγειφπνπιν Δπζηάζην, Πνιηηηθφ
Μεραληθφ, Π.Δ, κφληκνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Ννηίνπ Πειίνπ θαη πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, σο
πξφεδξν ηεο επηηξνπήο, ηνλ Γνγθάθε Αλδξέα ηνπ Νηθνιάνπ, Αγξ.& Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ΔΜΠ, σο
εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ, ιφγσ έιιεηςεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηνπνγξάθνπ θαη ηνπ Δπάγγεινπ Εαραξφπνπινπ,
δηθεγφξνπ-λνκηθνχ ζπκβνχινπ, σο κέιε ηεο επηηξνπήο, -05ξε νπνία ζπζηήζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ. θαη
βάζε ηεο αλαηεζείζαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο ζηνλ Αλδξέα Γνγθάθε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα 8/1/2015,
ζρεηηθά κε ην αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε ζην Γήκν Ννηίνπ Πειίνπ, ησλ Κπξηάθνπ Λακπή ηνπ ηπιηαλνχ, θαηνίθνπ
Λεκεζνχ-Κχπξνπ, Κχπξνπ Κππξηαλίδε ηνπ Αλδξέα, Καηνίθνπ Λεκεζνχ θαη Αλδξέα Μαιηαιή ηνπ Κιεάλζε,
θαηνίθνπ θη απηνχ Κχπξνπ αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο θχξσζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, θεηκέλνπ
ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξψπεο, ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο νξίσλ νηθηζκνχ, φπσο απηά επεθηάζεθαλ κε απφθαζε ηνπ
Ννκάξρε Μαγλεζίαο θαη εθηφο ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη πεξί ηεο πιεξφηεηαο ή κε ηνπ
ππνβιεζέληνο θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηάζζεη ε ππ' αξηζκ. 39608/14-92011(ΦΔΚ2200Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ε απφ 21-6-2012 θαη κε αξηζκ.πξση.31168 εγθχθιηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Α. ΙΣΟΡΙΚΟ
Με ην αξηζκ. 7709/08-08-2003 πσιεηήξην ζπκβφιαην ηνπ ζπκ/θνπ Αζελψλ, Κσλ/λνπ Τθαληή, ην νπνίν
λφκηκα κεηαγξάθεθε ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ Μειεψλ, πεξηήιζε ζηνπο 1) Γεψξγην
Μηθειιίδε ηνπ Λάκπε, 2) Κπξηάθνπ Λάκπε ηνπ ηπιηαλνχ, 3)Κχπξνπ Κππξηαλίδε ηνπ Αλδξέα, 4)Αλδξέα
Μαιηαιή ηνπ Κιεάλζε, θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λφκε θαη θαηνρή, θνηλά θαη αδηαίξεηα θαη θαηά πνζνζηφ, ζηνλ
Γ.ΜΗθειιίδε 8/24, ζηνλ Κχπξν Κππξηαλίδε 5/24, Κπξηάθν Λάκπε, 8/24 θαη ζηνλ Αλδξέα Μαιηαιή 3/24, ην
παξαθάησ πεξηγξαθφκελν εληαίν αθίλεην, ήηνη : έλα νπσξνπεξίβνιν πεξηθξαγκέλν γχξσ, ην νπνιίν πεξηέρεη
νπσξνθφξα δέλδξα, θείκελν ζηε ζέζε ΜΠΔΛΔΓΡΗΝΟ , εληφο ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθηζκνχ
Κνξφπεο-Μπνχθα, ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μειεψλ, ηνπ Ν. Μαγλεζίαο, φπσο
απηφ εκθαίλεηαη ζην απφ Ηνπιίνπ 2004 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ θ. Καηφπε πνπ
πξνζαξηάηαη ζην σο άλσ ζπκβφιαην, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο κέηξσλ ηεηξαγσληθψλ 28.549,54, εθ ηνπ νπνίνπ ηα
26848,44 η. κ επξίζθνληαη εληφο ηνπ νηθηζκνχ θαη είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, ελψ ηα 1637,52 η.κ, βξίζθνληαη
εθηφο ζρεδίνπ νηθηζκνχ πεξηνρή θαη εληφο ηεο δψλεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Κνξψπεο θαη δελ είλαη άξηηα θαη
νηθνδνκήζηκα.
Μεηά απφ ηελ απφθηεζε ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ, νη θχξηνη απηνχ, ππέβαιαλ πξνο ηνλ ηφηε Γήκν Μειεψλ
ηελ ππ’αξηζκ.πξση.4514/11-09-2003 αίηεζή ηνπο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γλσζηνπνηψληαο ηελ πξφζεζή
ηνπο λα παξαρσξήζνπλ ζε θνηλή ρξήζε θαη λα δηακνξθψζνπλ κε ηζηκεληφζηξσζε δχν δξφκνπο ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, νη νπνίνη ζα αλαγλσξίδνληαλ σο δεκνηηθνί δξφκνη θαη ζα νλνκάδνληαλ νδφο
ΔΤΑΓΟΡΑ ΠΑΛΖΚΑΡΗΓΖ θαη νδφο ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΤΞΔΝΣΗΟΤ.
Σν αίηεκά ηνπο απηφ, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ην ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, έγηλε απνδεθηφ κε
ηελ ππ’ αξηζκφ. 163/2003 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία κάιηζηα επηθπξψζεθε σο πξνο ηε
λνκηκφηεηά ηεο κε ηελ ππ’αξηζκ.153555/20-11-2003 απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γ/λζεο
Μαγλεζίαο.
ηε ζπλέρεηα κε ηελ ππ’αξηζκ.188/2003 απφθαζε ηνπ Γήκνπ Μειεψλ εγθξίζεθε ε εθηηκεηηθή έθζεζε γηα
δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ ελ ιφγσ δξφκνπ, ε νπνία απεθάλζε φηη ε ζπλνιηθή έθηαζε είλαη 2118,00 η.κ θαη ε
αμία απηήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 63.540€.
Ζ απφθαζε απηή εγθξίζεθε θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ηε Γ/λζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ν.
Μαγλεζίαο κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 314/13-01-2004 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο.
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Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην ππ’ αξηζκ. 1711/20-1-2004 ζπκβφιαην παξαρψξεζεο ζε θνηλή
ρξήζε ηκεκάησλ νηθνπέδσλ ηεο ζπκ/θνπ Ν. Αγρηάινπ θ. Διέλεο Γηακνχδε, κε ην νπνίν, νη αλσηέξσ απφ θνηλνχ
ηδηνθηήηεο, παξαρσξνχλ δσξεάλ θαη ην ζέηνπλ ζε θνηλή ρξήζε, ιφγσ δηαλνίμεσο δξφκσλ, δηαηεξνχληεο ην
ελνρηθφ ηνπο δηθαίσκα, ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ηνπο ζε νθεηιφκελε εηζθνξά ή εηζπξάμεσο απνδεκηψζεσο, βάζε
πξνγελεζηέξσλ «ηνπ παξαπάλσ λφκνπ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα εμήο παξαθάησ ηκήκαηα, φπσο απεηθνλίδνληα ζην πξνζαξηφκελν ζε απηφ
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ήηνη : α) ην κελ πξψην (Νν1) κε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο Β12-Α60-Β3-Γ8-Γ9-Β5Γ12-Γ13-Β7-Γ16-Β9-Γ17-Γ20-Β11-Γ21-Α24-Β27-Β24-Γ25-Β22-Γ-28-Β20-Γ29-Β17-Β15-Γ31-Β12-Γ32-Β12,
εκβαδνχ κέηξσλ ηεηξαγσληθψλ ρηιίσλ εθαηφλ είθνζη νθηψ (1128 η.κ), φπσο απηφ εκθαίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ έλα
(Νν1) θαη ζπλνξεχεη βφξεηα κε αγξνηηθή νδφ, Αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ, Γπηηθά κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ
θαη Νφηηα κε δεκνηηθή νδφ (ρσκάηηλε) θαη β) ην δεχηεξν (Νν2) κε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο Β32-Α47-Α48Α49-Α50-Γ34-Β29-Γ35-Β30-Γ36-Β31-Γ39-Α30-Α31-Γ40-Β39-Γ43-Β37-Γ44-Β35-Γ47-Β33-Γ47-Β33-Γ48-Γ50-Β32,
εκβαδνχ κέηξσλ ηεηξαγσληθψλ ελληαθνζίσλ ελελήληα (990,00κ.η), φπσο απηφ εκθαίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 2 θαη
ζπλνξεχεη βφξεηα κε αγξνηηθή νδφ, Αλαηνιηθά ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία Γεσξγίνπ Γηφια θαη Κσλζηαληίλνπ
Παπαδεκεηξίνπ θαη ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ, Γπηηθά κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ θαη Νφηηα κε δεκνηηθή
νδφ(ρσκάηηλε).
Ζ αλσηέξσ ζπκθ/θε πξάμε κεηαγξάθεθε λφκηκα ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ
Μειεψλ ζηνλ ηφκν 48 θαη κε αξηζκφ 145.
Καη αθνχ ην αλσηέξσ εληαίν αθίλεην απέθηεζε πιένλ πξφζνςε ζε αλαγλσξηζκέλνπο δεκνηηθνχο
δξφκνπο(θαησηέξσ ζα αλαιπζεί πσο έλαο αλαγλσξίδεηαη έλαο δξφκνο σο δεκνηηθφο)νη αγνξαζηέο πξνέβεζαλ
ζε θαηάηκεζε ηνπ εληαίνπ αθηλήηνπ, κε ζχζηαζε θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζπληάρζεθαλ ηα
ππ’αξηζκ.1861/28-6-2004, 1862/28-6-2004, 1862/28-6-2004,1864/28-6-2004, 1865/28-6-2004, 1866/28-6-2014,
2002/8-11-2004, , 2238/30-9-2005, 2003/8-11-2004, 2108/7-4-2005, , 2061/28-2-2005, 2062/28-2-2005, 39/17-12007, 2109/7-4-2005, 1/23-10-2006 θαη 2/23-10-2006 ζπκβφιαηα ζχζηαζεο θαζέηνπο ηδηνθηεζίαο, ηεο ζπκ/θνπ
Διέλεο Γηακνχδε, ηα νπνία φια κεηαγξάθεθαλ ζην νηθείν ππνζεθνθπιαθείνπ Μειεψλ, ζχκθσλα κε ην πίλαθα
νηθνπέδσλ πνπ έρνπλ πξφζνςε ζηηο πξνηεηλφκελεο πξνο αλαγλψξηζε δεκνηηθέο νδνχ.
Αθνχ ελ ηέιεη έγηλε ε αλσηέξσ παξαρψξεζε θαη ηειεηνχηαη κε ηελ κεηαγξαθή ηεο νηθείαο πξάμεο ζην
ππνζεθνθπιαθείν Μειέσλ, δεηήζεθε απφ ηνπο Νηθφιαν Βαζηιείνπ θαη Μαξία Αρηιιέσο απφ ηελ αξκφδηα
πνιενδνκηθή ππεξεζία ηεο πξψελ ΝΑΜ ε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο, ε νπνία θαη εθδφζεθε κε αξηζ,.316/2007.
Β. ΝΟΜΟΘΔΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
(ηο παπόν κείμενο αποηελεί πεπίλητη ηηρ πλήπηρ ειζήγηζηρ, ηο πεπιεσόμενο ηηρ οποίαρ
μποπούν ηα μέλη ηος Γ. ή οποιοζδήποηε ηπίηορ έσει έννομο ζςμθέπον ή ακόμα και δικαιολογημένο
ενδιαθέπον να λάβει από ηην ηεσνική ςπηπεζία)
Γ. ΔΞΔΣAΖ ΣΖ ΤΓΚΔΡΙΜΔΝΖ ΠΔΡΙΠΣΩΖ
Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ κε απηήλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη
αηηνχληεο ππέβαιαλ ηα εμήο θάησζη έγγξαθα :
(επιζςνάπηεηαι πίνακαρ εγγπάθυν)
Απφ ηα αλσηέξσ, θαη θαηφπηλ ηεο απηνςίαο πνπ δηελήξγεζε ε επηηξνπή, ζηηο 28-01-2015 δηαπηζηψζεθε φηη νη ελ
ιφγσ ρψξνη είλαη ήδε δηακνξθσκέλνη ζην ζχλνιφ ηνπο, πιελ ηεο κε ηζηκεληνζηξσκέλεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη
λνηίσο ησλ ηδηνθηεζηψλ ησλ αηηνχλησλ.

Ζ πξναλαθεξφκελε νδφο(κε ηζηκεληνζηξσκέλε) άιινηε εκθαλίδεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα
πνπ θαηέζεζαλ νη ελδηαθεξφκελνη σο δεκνηηθή θαη άιινηε σο ηδησηηθή. Μεηά απφ εμέηαζε ησλ ηίηισλ ησλ
φκνξσλ πξνο λφην ηδηνθηεζηψλ, ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη πξάγκαηη είλαη ηδησηηθή θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο πξψελ ηδηνθηεζίαο ΦΑΡΓΔΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ. Γεκηνπξγήζεθε κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαηά ην έηνο
1986-1987 θαη ζπκπεξηιακβάλεηε ζαλ ηκήκα νηθνπέδνπ επί ηνπ ζπζηάζεθαλ 4 (ηέζζεξηο) θάζεηεο ηδηνθηεζίεο
κε ηδησηηθή νδφ πξφζβαζεο ηελ ζπγθεθξηκέλε(ΠΡΑΞΗ ΤΣΑΗ ΟΡΘΖΟΝΣΘΟΤ ΘΔΘΟΚΣΗΘΑ 11152 από 3112-1986 Μεηεγράθη 27-01-1987 ζηον ηόμο 6 και αριθμό 2299). Άιισζηε φιεο νη νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ
εθδφζεθαλ έρνπλ πνιενδνκηθφ πξφζσπν ηελ θεληξηθή νδφ πνπ ζπλδέεη ην παξαιηαθφ κέησπν κε ηνλ ζπλεθηηθφ
ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ Κνξψπεο ελψ επηθνπξηθά ζεκεηψλεηαη φηη νπδεκία παξαρψξεζε ζε θνηλή ρξήζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δελ αλαβξέζεθε είηε ζην ππνζεθνθπιαθείν, είηε ππφ κνξθή εγγξάθνπ ηδηψηε πξνο ην Γήκν ή ηελ
πξψελ θνηλφηεηα Μειεψλ.
Απφ ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή ινηπφλ θξίλεη ην αίηεκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νδφ υρ μη βάζιμο θαη
πξνρσξάεη ζηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ εγγξαθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ γηα ηελ θχξσζε ησλ άιισλ δχν
ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ (πνπ παπασυπήθηκαν ζε κοινή σπήζη απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ησλ αηηνχλησλ) ψζηε
λα δεκηνπξγεζνχλ ηα επηκέξνπο απηνηειή νηθφπεδα κεηά απφ θαηαηκήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ.
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Μεηά απφ ελδειερή έιεγρν ηνπ Φαθέινπ ε επηηξνπή δηαπίζησζε ηελ πιεξφηεηα ηνπ Φαθέινπ σο πξνο
ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη απφ ηελ Απνθ-39608/11(ΦΔΚ-2200/Β/30-09-11) θαη εηζεγείηαη
ζεηηθά, σο πξνο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο.
Απηή απαηηεί απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ελ ζπλερεία ηελ
αλάξηεζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, πνπ πξνζθνκίζηεθε κε ηελ θξηλφκελε θαη εμεηαδφκελε αίηεζε, ζηελ
ηζηνζειίδα καο θαη ζε θεληξηθφ ζεκείν γηα 20 εκέξεο, φπσο θαη δεκνζίεπζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, κε ηα
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο θχξσζε ηκεκάησλ ζε 2 εθεκεξίδεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη εάλ δελ
ππάξρνπλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Απφ ηελ θαηά ηα σο άλσ αλάξηεζε θαη εληφο πξνζεζκίαο 20 ήκεξσλ απφ
ηελ ηειεπηαία αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν, ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηνηρεία γηα ηελ ηπρφλ
δηφξζσζε ζθαικάησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ ηεο απνηχπσζεο ησλ πθηζηακέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Όζνλ αθνξά ηελ θείκελε επηηξνπή κεηά ηελ απηνςία ησλ ηερληθψλ θαη ησλ άιισλ κειψλ ηεο επηηξνπήο
28-01-2015 θαη έρνληαο ππφςε ηηο νδεγίεο ηεο Δγθ-31168/12/12 δηαπίζησζαλ:
Oη δηακνξθσκέλνη ηζηκεληνζηξσκέλνη νδνί έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πςειφηεξα ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ζε
φιε ηελ έθηαζή ηνπο, θαη ζρεδφλ παξάιιεια ησλ ηζνυςψλ θακππιψλ κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεηαη ε
θσζική απορροή ηων ομβρίων πδάησλ. Γηαπηζηψζεθε δε φηη αλά πεξηφδνπο θαη χζηεξα απφ πςεια πνζνζηά
βξνρνπηψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή εκθαλίδνληαη ιηκλάδνληα χδαηα. Σα πξναλαθεξζέληα χδαηα νθείινληαη
καηά κύπιο λόγυ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ θαη επηθνπξηθά ζηελ νηθνδφκεζε νκφξσλ
ηδηνθηεζηψλ θαζψο αξθεηέο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ηδηνθηεζίεο έθιεηζαλ-θαηέζηξεςαλ ηνπο ηερλεηνχο
πδξαχιαθεο ‘’ούδες’’ πνπ ππήξραλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο.
Έηζη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ Δγθ-31168/12/12 ζα πξέπεη νη αιηούνηερ να
εκπονήζοςν ςδπαςλική μελέηη όμβπιυν και ακαθάπηυν γηα ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ εθάπηνληαη ησλ ππφ θχξσζε
νδψλ ε νπνία ζα ειεγρζεί σο πξνο ηε ηερληθή αξηηφηεηα εθαξκνγήο ηεο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ ΓΖΜΟΤ
ΝΟΣΗΟΤ ΠΖΛΗΟΤ.
Δπίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη παξαρψξεζε(σο ρξήζε θαη κφλν) απφ
36(ηξηάληα έμε) η.κ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ γσληαθά νηθφπεδα ψζηε λα εγθαηαζηαζνχλ πηζαλφλ αληιίεο ιπκάησλ ή
νκβξίσλ γηα εμππεξέηεζε ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε ε επηηξνπή εηζεγείηαη λα απνηειέζεη ξεηή ππνρξέσζε θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ
θχξσζε ε πινπνίεζε ησλ δηθηχσλ φκβξησλ-αθάζαξησλ ανεξαπηήηυρ ηνπ πφηε ν ΓΖΜΟ ζα ηειεηψζεη ή
πινπνηήζεη ηελ φπνηα πνιενδνκηθή ή πδξαπιηθή κειέηε εθαξκνγήο.
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ θαη πάληα θαηά ην άξζξν 35 ηνπ Ν.3937/2011 «Ζ Γηεχζπλζε
Πεξηβάιινληνο θαη ρσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εμεηάδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ
απηψλ, ζέηεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο θαη θξίλεη σο ηελ αλαγθαηφηεηα ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ
κειεηψλ» ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ.
Άιισζηε κε γλψκνλα ηελ εγθχθιην 31168/12/12 νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α (ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ & ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΤΡΩΖ) εμέηαζαλ ‘’…ηην καηαλληλόηηηα και νομιμόηηηα ηφν κοινοτρήζηφν τώρφν,
ηστόν απαραίηηηοσς όροσς για ηη διαμόρθφζή ηοσς και ηστόν αναγκαιόηηηα σποβολής ζσμπληρφμαηικών
μελεηώ συομεηρική κ.λ.π΄’’ θαη θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνχκαζηε ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο θχξσζεο ηνπ
θνηλνρξήζηνπ απηνχ ρψξνπ γηα ηα εμήο ηκήκαηα :
: α) ην κελ πξψην (Νν1) κε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο Β12-Α60-Β3-Γ8-Γ9-Β5-Γ12-Γ13-Β7-Γ16-Β9Γ17-Γ20-Β11-Γ21-Α24-Β27-Β24-Γ25-Β22-Γ-28-Β20-Γ29-Β17-Β15-Γ31-Β12-Γ32-Β12,
εκβαδνχ
κέηξσλ
ηεηξαγσληθψλ ρηιίσλ εθαηφλ είθνζη νθηψ (1128 η.κ), φπσο απηφ εκθαίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ έλα (Νν1) θαη
ζπλνξεχεη βφξεηα κε ζε αγξνηηθή νδφ, Αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ, Γπηηθά κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ θαη
Νφηηα κε δεκνηηθή νδφ (ρσκάηηλε) θαη β) ην δεχηεξν (Νν2) κε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο Β32-Α47-Α48-Α49Α50-Γ34-Β29-Γ35-Β30-Γ36-Β31-Γ39-Α30-Α31-Γ40-Β39-Γ43-Β37-Γ44-Β35-Γ47-Β33-Γ47-Β33-Γ48-Γ50-Β32,
εκβαδνχ κέηξσλ ηεηξαγσληθψλ ελληαθνζίσλ ελελήληα (990,00κ.η), φπσο απηφ εκθαίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 2 θαη
ζπλνξεχεη βφξεηα κε αγξνηηθή νδφ, Αλαηνιηθά ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία Γεσξγίνπ Γηφια θαη Κσλζηαληίλνπ
Παπαδεκεηξίνπ θαη ελ κέξεη κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ, Γπηηθά κε ηδηνθηεζία ησλ ηδίσλ θαη Νφηηα κε δεκνηηθή
νδφ(ρσκάηηλε), ζχκθσλα κε ην απφ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2013 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ
ΚΑΡΑΚΑΝΣΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ.
Ζ ΔΠΙΣΡΟΠΖ
1. ΕΤΣΑΘΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ
2. ΑΝΔΡΕΑ ΔΟΓΚΑΚΗ
3. ΖΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ
ΣΟ ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Σα κέιε ηνπ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο:

ΑΔΑ: Ω6Λ2ΩΚΧ-8ΤΩ



ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75, 93 θαη 225 ηνπ λ.3463/2006, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 65 θαη 100 ηνπ λ. 3852/2010,
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.3997/2011
 Απνθ-39608/11(ΦΔΚ-2200/Β/30-09-11)
 Σελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο θχξσζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
 Σελ ππ’αξηζκ.62/2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ ΓΝΠ, κε ηε ζεηηθή
εηζήγεζή ηεο.
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ομόθυνα
1.Σελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο θχξσζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, θεηκέλνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξψπεο, ην νπνίν
βξίζθεηαη εληφο νξίσλ νηθηζκνχ, θαη εθηφο ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ έπεηηα απφ αίηεζε ησλ θ.θ. Κπξηάθνπ Λακπή ηνπ
ηπιηαλνχ, θαηνίθνπ Λεκεζνχ-Κχπξνπ, Κχπξνπ Κππξηαλίδε ηνπ Αλδξέα, Καηνίθνπ Λεκεζνχ θαη Αλδξέα
Μαιηαιή ηνπ Κιεάλζε, θαηνίθνπ Κχπξνπ.
2. Yπνρξεψλεη ηελ έλαξμε ηεο θχξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ηελ εθπφλεζε κειέηεο
απνξξνήο δηθηχνπ νκβξίσλ-αθαζάξησλ θαη ηελ πινπνίεζε απηήο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ζχληαμεο θαη
πινπνίεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζηελ πεξηνρή.
3.Αλαζέηεη ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο ζηνλ θ. Γήκαξρν Ννηίνπ Πειίνπ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 162/2015
πληάρηεθε ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη
Ο Ππόεδπορ ηος
ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Τπογπαθή

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Απγαλαζηή 22/5/2015
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Λεγανηήρ Κυνζηανηίνορ

Σα Μέλη
Τπογπαθέρ

