
  

 

  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 Από το Πρακτικό της 18-01-2021 με  αρ. 2 
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σύρου- Ερμούπολης 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

       ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Συνεδρίασε σήμερα 18-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, Β' όροφος), μέσω τηλεδιασκέψεως, μετά από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 
800/14-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, για λόγους διασφάλισης 
της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με  τα αναφερόμενα: α) Στις Εγκυκλίους 163/33282/29-05-
2020 (ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), β) Στη 
παρ. 3 του άρθρου14 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) εγκυκλίων του 
ΥΠ.ΕΣ. και γ) Στην Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 1293/08-01-2021 (ΤΕΥΧΟΣ Β’ 30)για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο 
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες 24 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ 
(ΑΛΙΚΗ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ και ΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΝΩΛΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΪΛΗΣ.   

Απόντες 3 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, και ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ 
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Λειβαδάρας. 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση κύρωσης κοινόχρηστου χώρου» 

Παρών είναι επίσης και ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης κος Γ. Καρακατσάνης. 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος προσήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δ. Σαγκινέτος. 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος εξήλθε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Μαραγκός.  
Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος: 
α) Το με αριθ. πρωτ. 24517/30-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής : «ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας σχετικά με κύρωση 
κοινόχρηστου χώρου  

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμόν Δ.Π. 2683/16-11-2020 αίτηση 
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης της κας Καρυστιανού Γεωργίας, με την οποία ζητείται 
η κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων τμήματος οικισμού Κινίου, σας ενημερώνουμε ότι: 
Α) Με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2001 ) “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις” και, συγκεκριμένα, άρθρο 35 αυτού, θεσμοθετήθηκε διαδικασία με τον τίτλο “Κύρωση 
δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου”. 
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό “Η αποκεντρωμένη Διοίκηση οίκοθεν ή μετά από πρόταση του οικείου 
δήμου ή μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου έχει έννομο συμφέρον μπορεί να επισπεύδει τη 
διαδικασία κύρωσης του υφισταμένου, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δικτύου κοινόχρηστων 
χώρων οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου”. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι 
“Ως δίκτυο κοινοχρήστων χώρων...νοούνται ιδίως οι οδοί, οι πεζόδρομοι, οι πλατείες και άλλοι 
ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι”. Επίσης, προβλέπεται ότι “Εδαφικά τμήματα ακινήτων που, μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος, έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με πράξεις παραχώρησης που έχουν 
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μεταγραφεί αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί ως κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού, μπορούν να 
ενταχθούν στο παραπάνω δίκτυο και διαμορφώνονται ως κοινόχρηστοι χώροι”. 
Η δυνατότητα αυτή που δίνεται από την ως άνω διάταξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι η 
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων σε τυφλά οικόπεδα με την παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος 
των οικοπέδων με συμβόλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του Π.Δ./24-4-85(ΦΕΚ181Δ/85) είχε 
κριθεί αντισυνταγματική με την υπ' αριθμ. 1828/08 απόφαση του ΣτΕ και είχε απαγορευτεί η 
έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικόπεδα που είχαν αποκτήσει οικοδομησιμότητα με αυτόν τον 
τρόπο. Τώρα δίνεται η δυνατότητα με τον νέο νόμο 3937/11 να αναγνωριστούν οι 
προαναφερόμενοι χώροι ως κοινόχρηστοι και να επανακτήσουν τα εν λόγω οικόπεδα την 
οικοδομησιμότητά τους. Επισημαίνουμε ότι η Απόφαση του ΣτΕ ισχύει για όλους τους οικισμούς που 
δεν έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί, δηλαδή για την πληθώρα των οικισμών της νήσου Σύρου. 
Βάσει της νομοθεσίας ακολουθείται η εξής διαδικασία : 1) σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, 2) 
ανάρτηση αυτού στον οικείο Δήμο και δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες, 3) υποβολή 
παρατηρήσεων από τους ενδιαφερόμενους εντός είκοσι (20) ημερών, 4) εξέταση των στοιχείων και 
διορθώσεων – συμπληρώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 5) κύρωση με Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Επίσης, 
προβλέπεται η Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής της ως άνω διαδικασίας.  
Πράγματι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 39608/14-9-2011 (ΦΕΚ 2200Β /́30-9-2011) Απόφαση στο άρθρο 
1 της οποίας αναφέρεται ότι “ Το διάγραμμα της αποτύπωσης του δικτύου κοινόχρηστων 
χώρων...συντάσσεται, είτε για όλη την έκταση που περιλαμβάνεται εντός των νομίμως 
καθορισμένων ορίων οικισμών, είτε για τμήμα αυτής, μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχοντος 
έννομο συμφέρον προσώπου”. Επιπλέον, στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι “Η έναρξη της διαδικασίας 
σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ...γίνεται με Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 
οικείου δήμου, η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε 
έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου”.  
Επιπλέον σύμφωνα με τον Ν.4164/2013 άρθρο 10 σε περίπτωση που έχει εκδοθεί βεβαίωση από 
την Τεχνική Υπηρεσία του αρμόδιου ΟΤΑ για τη διαπίστωση της υλοποίησης έργων επίστρωσης ή 
συντήρησης ή και διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων η οποία συνοδεύεται με τοπογραφικό 
διάγραμμα όπου περιγράφονται αναλυτικά οι κοινόχρηστοι χώροι όπου έχουν γίνει δημόσια έργα, 
κυρώνεται και αυτό το τμήμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κα Καρυστιανού Γεωργία είναι 
ιδιοκτήτρια του ακινήτου με ΚΑΕΚ 290152215037 το οποίο απέκτησε μετά από γονική παροχή κατά 
το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας με το 3137/29-8-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου 
Ερμούπολης Μαρίας Τσάντα - Χρηστίδη και υπέβαλε αίτημα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις για 
την κύρωση των κοινοχρήστων χώρων εντός του οικισμού Κινίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και 
αφορά σε τμήμα οδού μήκους 59,19 μέτρων. Το τμήμα αυτό προέκυψε εν μέρει από παραχώρηση 
σε κοινή χρήση λωρίδας οικοπέδου με ΚΑΕΚ290152215042, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
οικιστικές ανάγκες του οικισμού, με την υπ ́ αριθμ. 2421/6-9-1993 δήλωση παραχώρησης λωρίδας 
της συμβολαιογράφου Ερμούπολης Ελένης, η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του 
Δήμου Ερμούπολης στις 15-9-1993 στον τόμο 702 και με α.α. 22 και εν μέρει στο υπόλοιπο τμήμα 
του μέχρι τη σύνδεσή του με τον προϋφιστάμενο του 1985 δρόμο(ανατολικά της προς κύρωση 
οδού) από την εν τοις πράγμασι καθιέρωσή του ως κοινόχρηστου δρόμου εδώ και περίπου 35 έτη 
όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία: 
 Υπ’ αριθμόν 3348/15-7-2003 Βεβαίωση Δήμου Άνω Σύρου στην οποία αναφέρεται(αφορά στις 
ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 29015215037 και 29015215038) «ο δρόμος που διέρχεται από τη νότια 
πλευρά του οικοπέδου...είναι δημοτικός και έχει μέσο πλάτος περίπου 4 μ». 
 Υπ’ αριθμόν 30431/15-12-1973 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ερμούπολης Μ. Προβελέγγιου 
(αφορά στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 29015215039) στο οποίο αναφέρεται «συνορευόμενον... από 
νότου με δημόσια αμαξιτή οδό».  
 Υπ’ αριθμόν 7293/13-12-2001 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Ερμούπολης Ελ. Ασμάνη (αφορά 
στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 29015215041 και 29015215040) στο οποίο αναφέρεται 
«συνορεύει...δυτικά – νοτιοδυτικά με δημοτική οδό πλάτους 4 μ...» 
Με την προπεριγραφείσα πράξη 2421/6-9-1993 παραχωρήθηκε σε κοινή χρήση λωρίδα πλάτους 
4,00 μέτρων και μήκους 13,5 μέτρων από το οικόπεδο με ΚΑΕΚ 29015215042. 
Το παραπάνω τμήμα οδού μήκους 59,19 μέτρων αποτελεί το “προς κύρωση” τμήμα δικτύου 
κοινοχρήστων το οποίο συνδέεται με υφιστάμενο πριν από το 1985 τμήμα δημοτικού οδικού 
δικτύου η παλαιότητα του οποίου αποδεικνύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 ΚΑΕΚ 290152214001 
Υπ’ αριθμόν 7975/29-12-1996 συμβόλαιο σε συνδυασμό με το προγενέστερό του 22919/6-5-1968 
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ερμούπολης Μ. Προβελέγγιου στο οποίο αναφέρεται: 
«συνορευόμενο...από βορρά και δυσμάς με αμαξιτήν οδόν...» 
 ΚΑΕΚ 290152214048 
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Υπ’ αριθμόν 1786/27-4-1983 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Ερμούπολης Ελ. Χρυσολωρά– 
Ανδρουτσοπούλου στο οποίο αναφέρεται «συνορεύον...ανατολικώς με κοινοτικήν οδόν πλάτους 
5μ...» 
Επιπλέον, προσκομίστηκαν οι υπ’ αριθμόν 73524/1973 και 9Τ/1941 αεροφωτογραφίες στις οποίες 
διακρίνεται ο εν λόγω δρόμος. 
Συνεπώς, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την κύρωση των κοινόχρηστων χώρων σε 
μεμονωμένο τμήμα του οικισμού Κινίου και είναι δυνατόν να ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία, 
εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο συναινέσει.  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εισηγούμαστε να γίνει δεκτό το αίτημα της κας Καρυστιανού 
Γεωργίας, για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή 
οροθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ.1του 
άρθρου 35 του Ν. 3937/11, που περιλαμβάνει παραχωρήσεις σε κοινή χρήση (βάσει της 
συμβολαιογραφικής πράξης 18470/1994) εδαφικών τμημάτων συνολικού μήκους 59,19 μέτρων 
σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου, με μέριμνα και δαπάνες της 
επισπεύδουσας.» 
2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, η οποία αναγράφεται 
στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  

3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει το αίτημα της κας Καρυστιανού Γεωργίας, 
για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή οροθοφωτοχάρτη 
κατάλληλης κλίμακας κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ.1του άρθρου 35 του Ν. 
3937/11, που περιλαμβάνει παραχωρήσεις σε κοινή χρήση (βάσει της συμβολαιογραφικής πράξης 
18470/1994) εδαφικών τμημάτων συνολικού μήκους 59,19 μέτρων σύμφωνα με το σχετικό 
διάγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου, με μέριμνα και δαπάνες της επισπεύδουσας. 

4.- Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102, του Ν. 3463/2006, β) των άρθρων 65,67,69, 94 και 
266 του Ν. 3852/2010, γ) τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και δ) του Ν.4623/2019 
5.-  Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το αίτημα της κας Καρυστιανού Γεωργίας, για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης 
τοπογραφικού διαγράμματος ή οροθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης του δικτύου 
κοινοχρήστων χώρων της παρ.1του άρθρου 35 του Ν. 3937/11, που περιλαμβάνει παραχωρήσεις 
σε κοινή χρήση (βάσει της συμβολαιογραφικής πράξης 18470/1994) εδαφικών τμημάτων 
συνολικού μήκους 59,19 μέτρων σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου, 
με μέριμνα και δαπάνες της επισπεύδουσας. 
 
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 
προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε ημερών. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ  ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

 ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

 ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ  

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ  

 ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

 ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ  

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗ  

 ΚΛΕΟΝΙΚΗ(ΑΛΙΚΗ)ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ  

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ  

 ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ  
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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ  

 ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  

 ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ  

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

 ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ  

 ΡΟΖΑ ΞΑΝΘΑΚΗ  

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ  

 ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ  

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ  

 ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΝΩΛΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ  

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ  

 Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ 
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