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Από το πρακτικό της αριθµ. 07/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 14/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ανταλλαγή ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας µε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου στον οικισµό Τριαδίου.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 19η Ιουνίου  2017  ηµέρα της εβδοµάδας

∆ευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

µετά από την αριθµ. 20339/015-06-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε

σε καθένα Σύµβουλο,  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών

βρέθηκαν παρόντα 6  µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 3. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

4. Χρυσοχόου Παύλος

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης

6. Σαραφιανός Χρήστος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Νικολαΐδου Ευθυµία, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 2ο θέµα

ηµερήσιας   διάταξης  έθεσε  υπόψη  των  µελών  της  Επιτροπής  την  αριθµ.  13761/2015  αίτηση  των  κ.κ.

Βαρυτιµιάδη  Ελευθέριο  και  Θεόδωρο  και  την  υπ.  αριθ.  5368/16-05-2017  σχετική  εισήγηση  του  αρµόδιου

Γραφείου Απαλλοτριώσεων και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στην οποία

λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

1) τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Αρµοδιότητες συµβουλίου δηµοτικής 

κοινότητας» σύµφωνα µε την οποία το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώµη στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στη περιοχή της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας

2) τις διατάξεις της παραγράφου 1βιι του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  –  

Αρµοδιότητες» σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα αποζηµίωσης 

ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών

3) το διάγραµµα ∆ιανοµής έτους 1968 του Υπουργείου Γεωργίας έτσι όπως αυτό συµπληρώθηκε και 

διορθώθηκε µε την αριθ. 4747/16-12-2002 απόφαση Νοµάρχη σύµφωνα µε το οποίο η προς αποζηµίωση 

ιδιοκτησία φέρει αριθµό οικοπέδου 69 στο οικοδοµικό τετράγωνο 8



4) την αριθ. 29/οικ.55158/ΠΣΚ/2666/28-11-1995 απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 1163∆΄/22-12-1995) µε την 

οποία αναθεωρήθηκε το πολεοδοµικό σχέδιο και τροποποιήθηκαν οι όροι και περιορισµοί δόµησης του 

οικισµού Τριαδίου

5) την αριθ. 6535/04-11-1998 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 1011∆΄/15-12-1998) “Έγκριση 

πολεοδοµικής µελέτης του οικισµού Τριαδίου του ∆ήµου Θέρµης (Ν.Θεσ/νίκης) και καθορισµός 

οριογραµµών ρεµάτων” σύµφωνα µε την οποία το οικόπεδο 69 εµπεριέχεται στο οικοδοµικό τετράγωνο 

Γ140 και εν µέρει ρυµοτοµείται και χαρακτηρίζεται ώς κοινόχρηστος χώρος (δρόµος)

6) το γεγονός ότι για το οικοδοµικό τετράγωνο Γ 140 δεν έχει συνταχθεί πράξη εφαρµογής διότι αυτό δεν 

αποτελεί επέκταση του σχεδίου αλλά αναθεώρηση του προηγούµενου, οικοδοµικού τετραγώνου 8 της 

Οριστικής ∆ιανοµής και η εφαρµογή του γίνεται µε τις διατάξεις του Ν.∆. της 17-07-1923

7) την αριθ. 7348/2002 πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού σύµφωνα µε την οποία η ρυµοτοµούµενη 

ιδιοκτησία – οικόπεδο 69 (ιδιοκτησίας των κ.κ. Βαρυτιµιάδη) , φέρει αριθµό 15 και αποζηµιώνεται ως εξής 

σύµφωνα µε το Β κεφάλαιο:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ

Την ιδιοκτ. (1) για το τµήµα 97-98-99-97  εµβ.5,20m2 της ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (1) για το τµήµα 98-99-100-109-98  εµβ.8,40m2 της ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (15) από το τµήµα 41-42-39-63-62-40-41 εµβ.75,10m2 για 37,55m2 της ίδιας 

αυτοαποζηµιουµένης 

Την ιδιοκτ. (15) από το τµήµα 30-38-37-63-62-30 εµβ.77,40m2 για 25,80m2 της ίδιας 

αυτοαποζηµιουµένης

Την ιδιοκτ. (15) από το τµήµα 30-29-31-35-36-37-38-30 εµβ.25,20m2 για 6,30m2 της ίδιας 

αυτοαποζηµιουµένης

Την ιδιοκτ. (15) από το τµήµα 27-32-107-102-103-27 εµβ.106,90m2 για 53,45m2 της ίδιας 

αυτοαποζηµιουµένης

Την ιδιοκτ. (15) για το τµήµα 27-28-29-30-27 εµβ.62,50m2 της ίδιας αυτοαποζηµιουµένης

Την ιδιοκτ. (15) για το τµήµα 97-99-102-103-104-97 εµβ.81,10m2 της ίδιας αυτοαποζηµιουµένης

Την ιδιοκτ. (15) από το τµήµα 99-100-101-102-99 εµβ.51,00m2 για 28,50m2 της ίδιας 

αυτοαποζηµιουµένης

Την ιδιοκτ. (14-∆ήµος) από το τµήµα 30-29-31-35-36-37-38-30  εµβ.25,20m2  για 9,45m2 της ιδιοκτησίας

(15)

Την ιδιοκτ. (14-∆ήµος) από το τµήµα 30-38-37-63-62-30  εµβ.77,40m2 για 25,80m2 της ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (14-∆ήµος) για το τµήµα 28-29-31-32-28  εµβ.62,50m2 της ιδιοκτησίας (15)



Την ιδιοκτ. (14-∆ήµος) από το τµήµα 27-32-107-102-103-27  εµβ.106,90m2 για 53,45m2 της ιδιοκτησίας 

(15)

Την ιδιοκτ. (14-∆ήµος) από το τµήµα 101-102-107-106-105-101  εµβ.112,20m2 για 56,10m2 της 

ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (11) από το τµήµα 30-29-31-35-36-37-38-30  εµβ.25,20m2 για 9,45m2 της ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (11) από το τµήµα 30-38-37-63-62-30 εµβ.77,40m2 για 25,80m2 της ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (10) από το τµήµα 39-40-62-63-39  εµβ.62,50m2 για 31,25m2 της ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (10) από το τµήµα  39-40-41-42-39  εµβ.12,60m2 για 3,15m2 της ιδιοκτησίας (15)

Την ιδιοκτ. (9) από το τµήµα 39-40-41-42-39  εµβ.12,60m2 για 3,15m2 της ιδιοκτησίας (15)

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ βάσει Α.Ν.625/68 αντί της αριθ. (15) ιδιοκτησίας

Από το τµήµα 99-100-101-102-99 εµβ.51,00m2 για 22,50m2 της ιδιοκτησίας (15)

Από το τµήµα 101-102-107-106-105-101  εµβ.112,20m2 για 56,10m2 της ιδιοκτησίας (15)

• Συνολικό εµβαδόν προς αποζηµίωση σύµφωνα µε την αριθ.  7384 Π.Τ. : 293,70m2 + 78,60m2 = 

372,30m2 εκ των οποίων οι υποχρεώσεις του ∆ήµου είναι 285,90m2 και τα υπόλοιπα 86,40m2 είναι 

υποχρεώσεις παρόδιων ιδιοκτησιών.

8) την αριθ. 29/ΠΕ/48237/2002/10-02-2003 απόφαση Νοµάρχη µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 7348/2002 

πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού 

9) τις διατάξεις του Ν.2882/01 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» έτσι όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,

∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 76 του 4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

10) τα άρθρα 179, 186 και 190 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»

11) την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Ν.4018/2011 ΦΕΚ 215Α΄/30-09-2011 µε το οποίο τροποποιείται η 

παρ.1 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006

12) την υπ΄ αριθ. 2201/13-02-2017 (5368/20-02-2017 Α.Π. Θέρµης) βεβαίωση της Περιφερειακής ∆/νσης 

∆ηµόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση 

επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/01, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 129 του Ν.4070/12.

13) το γεγονός ότι η ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία βρίσκεται στο οικοδοµικό τετράγωνο  8 το οποίο 

περιλαµβάνεται στον οικισµό Τριαδίου και κατά την αναθεώρηση του σχεδίου έλαβε αριθµό Γ140 

14) την αριθ. ΠΟΛ.1009/18-01-2016 Υπουργική Απόφαση  «Αναπροσαρµογή τιµών του συστήµατος 

αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων ακινήτων, που 



βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της χώρας» (ΦΕΚ 48Β΄/20-01-2016) σύµφωνα µε την οποία τα 

οικόπεδα τα οποία βρίσκονται  στη ζώνη “ΤΡΙΑ∆ΙΟΝ” µε Σ.Α.Ο. 0,8 και Σ.Ο. 0,7 έχουν τιµή µονάδος 

143,50€/τµ. Τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του παλαιού οικισµού θεωρούνται εκτός συστήµατος 

Α.Π.Α.Α.

15) την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2882/2001 «Η αποζηµίωση πρέπει να είναι πλήρης και να 

ανταποκρίνεται στην αξία του απαλλοτριωµένου ακινήτου κατά το χρόνο της συζήτησης ενώπιον του 

δικαστηρίου για τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης ή, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για 

οριστικό προσδιορισµό, κατά το χρόνο της συζήτησης για τον προσδιορισµό αυτόν.»

16) την παράγραφο 2 του άρθρου  2 του Ν.2882/2001 “Αντί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δύναται επίσης να 

γίνει ανταλλαγή το απαλλοτριωµένου ακινήτου µε ακίνητο του ∆ηµοσίου, εφόσον συµφωνεί η αρχή που έχει, 

κατά τις κείµενες διατάξεις, τη διαχείρισή του. Εάν η αξία του ενός ακινήτου υπολείπεται της αξίας του άλλου, 

η διαφορά καταβάλλεται σε χρήµα.”

17) την υπ΄ αριθ. 19 Εγκύκλιο του ΥπΕΣ (ΑΠ 17876/16-10-2001) και ειδικότερα την παράγραφο δ του 

εδαφίου Β αυτής σύµφωνα µε την οποία “ Βάσει της παραπάνω διάταξης, η ειδική επιτροπή του αρθρου 15 

παρ.1 του Ν.2882/2001 είναι αρµόδια για την εκτίµηση της αξίας των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, εποµένως 

δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις των απαλλοτριώσεων οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2753/99.” 

18) την αριθ. 621/11838/06-04-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης

19) τις αριθ. 11058/26-03-2015 καιν 13761/21-04-2015 αιτήσεις των κ.κ.Βαρυτιµιάδη Θεόδωρου και 

Ελευθέριου, σχετικά µε τον εξώδικο συµβιβαστικό καθορισµό τιµής µονάδος της προς αποζηµίωσης 

ιδιοκτησίας.

20) την αριθ. 3436/12-09-2002 Απόφαση Νοµάρχη µε την οποία περιήλθε στην κυριότητα του ∆ήµου το 

οικόπεδο 10 του οικοδοµικού τετραγώνου 3 του οικισµού Τριαδίου συνολικού εµβαδού 483τµ, το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Αγίου Παντελεήµονος και έχει όρους δόµησης όµοιους µε αυτούς του προς αποζηµίωση 

οικοπέδου. (Μέσος Σ.∆. 0,6 σύµφωνα µε το ΓΠΣ Θέρµης ΦΕΚ 451ΑΑΠ/2013).

21) την 66266/29-11-2013 (ΦΕΚ 451ΑΑΠ/13-12-2013) Απόφαση Υπουργού και Αν.Υπουργού ΠΕΚΑ  

“Έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης 

(ν.Θεσσαλονίκης)” σύµφωνα µε την οποία το υπ΄αριθ. 10 οικόπεδο του οικοδοµικού τετραγώνου 3 αποτελεί 

οικοδοµήσιµο οικόπεδο και δεν αποτελεί κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο.

22) το γεγονός ότι το υπο ανταλλαγή ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου υπ΄αριθ. 10 οικόπεδο αποτελεί 

“ιδιωτική περιουσία” του ∆ήµου και δεν υπάρχει καµία µελέτη αξιοποίησης ή εκµετάλλευσης του 

παραµένοντας έτσι αναξιοποίητο εδώ και δεκαπέντε έτη

23) ότι ο σκοπός που ικανοποιεί η ανταλλαγή του µε την ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία η οποία αποτελεί οδό 

του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Τριαδίου είναι ζωτικότερης σηµασίας και δεν αποτελεί

ικανοποίηση πρόσκαιρης ανάγκης του ∆ήµου



24) ότι αφενός µε την διαδικασία του εξώδικου συµβιβασµού της αποζηµίωσης αποφεύγονται χρόνιες 

διαδικασίες µε δικαστικές δαπάνες και λοιπά έξοδα τα οποία µπορεί ανάλογα µε την κατάληξη της δίκης να 

επωµιστεί εξ ολοκλήρου ο ∆ήµος αφετέρου ο ∆ήµος αποζηµιώνει τις υποχρεώσεις του άµεσα και έτσι όπως 

αυτές αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω , διότι οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αφήσει σε κοινή χρήση το 

ρυµοτοµούµενο τµήµα των 285,90τµ το οποίο είναι χαρακτηρισµένο ως οδός και ο ∆ήµος έχει ήδη 

διαµορφώσει. Αφήνοντας οι ιδιοκτήτες σε κοινή χρήση την ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία τους, δίχως να τους 

έχει καταβληθεί η οφειλόµενη αποζηµίωση, ο ∆ήµος ωφελήθηκε στην πάροδο των ετών διότι ήταν σε θέση 

να προβεί άµεσα στην εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως του οικισµού Τριαδίου διαµορφώνοντας 

την οδό Αντιδικτατορικού Αγώνα και δίνοντας έτσι την δυνατότητα στις παρακείµενες ιδιοκτησίες να 

εξυπηρετηθούν µε ασφάλεια και να οικοδοµήσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Η Υπηρεσία εισηγείται:                                                     

► Την έγκριση της αποζηµίωσης της ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Βαρυτιµιαδη Ελευθέριου και 

Θεοδωρου, συνολικού εµβαδού 285,90τµ έτσι όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στην αριθ. 7348/2002 Πράξη 

Τακτοποίησης και Αναλογισµού και της ανταλλαγής αυτής µε ίσης αξίας ποσοστό εξ αδιαιρέτου του αριθ. 10

οικοπέδου του οικοδοµικού τετραγώνου 3 του οικισµού Τριαδίου ιδιοκτησίας του ∆ήµου

► Τον ορισµό των µελών της επιτροπής εκτίµησης της αξίας των ανταλλασσοµένων ακίνητων,  

λαµβάνοντας υπ΄όψη τα άρθ.186 και 190 του Ν.3463/2006, αποτελούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους,

που υποδεικνύονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από έναν µηχανικό προερχόµενο από τη ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, που ορίζεται από το ∆ήµαρχο,  προκειµένου να εκτιµηθούν οι ανταλλασσόµενες 

ιδιοκτησίες και να προσδιοριστεί το ποσοστό του υπ΄αριθ. 10 οικοπέδου ιδιοκτησίας του ∆ήµου το οποίο θα 

ανταλλαγεί µε την ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία των κ.κ. Βαρυτιµιάδη

► ότι τα πάσης φύσεως έξοδα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες της ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας, όπως µεταγραφή

των συµβολαίων,  παράσταση δικηγόρου από την πλευρά των ιδιοκτητών, αµοιβή συµβολαιογράφου, 

πιστοποιητικά κτηµατολογίου κ.λ.π. 

Η µεταγραφή των συµβολαίων στο υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε 2(δύο) µήνες 

από την σύνταξή τους.

Ο ∆ήµος θα ορίσει τον δικηγόρο που θα τον εκπροσωπήσει για την σύνταξη του συµβολαίου ανταλλαγής µε 

απόφαση που θα ληφθεί από την Οικονοµική Επιτροπή.

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανταλλαγής των παραπάνω ακινήτων, οι ιδιοκτήτες του 

ρυµοτοµούµενου ακινήτου θα πρέπει να προσκοµίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό µη εκποίησης της 

ιδιοκτησίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι είναι 

ικανοποιηµένοι µε την ανταλλαγή των ακινήτων και µε την συµβιβαστική τιµή µονάδος µε την οποία θα 

εκτιµηθεί η αξία της ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας τους και του προς ανταλλαγή οικοπέδου, από την 

επιτροπή του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

Η παραπάνω ανταλλαγή γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.2882/01 ΦΕΚ17Α΄/6-

02-01 περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης.



Μετά την παραπάνω ανταλλαγή καµία άλλη υποχρέωση θα έχει ο ∆ήµος προς τους κ.κ.  κ.κ.Βαρυτιµιάδη 

Θεόδωρου και Ελευθέριου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα επανέλθει µε νέα Απόφαση του µετά την εκτίµηση της αξίας των 

ανταλλασσοµένων ακινήτων.

Με βάση τα παραπάνω και αφού ληφθεί υπόψη η εισήγηση της υπηρεσίας καλείται η Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής να εισηγηθεί  σχετικά προκειµένου να εκδοθεί  η  προβλεπόµενη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,

αναφορικά µε τη  διόρθωση και και να εξουσιοδοτηθεί σχετικά ο ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες σε

σχέση µε την ενηµέρωση – καταχώριση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.                                                     

   

Στο σηµείο αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την υπ.  αριθ.  39/2017 σχετική απόφαση του  Συµβουλίου της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Θέρµης  σύµφωνα  µε  την  οποία  γνωµοδοτεί  οµόφωνα  υπέρ  της  ανταλλαγής

ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας µε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου στον οικισµό Τριαδίου και τον ορισµό

επιτροπής εκτίµησης της αξίας των ανταλλασσόµενων ακινήτων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά και να διαµορφώσουν την

εισήγησή τους προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010,

όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εισηγητικές αρµοδιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου  και  της  Υπηρεσίας  µε  συνηµµένα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  χάρτες,  την   υπ.

αριθ.39/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, καθώς επίσης και τις διατάξεις

του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :

► Την έγκριση της αποζηµίωσης της ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Βαρυτιµιάδη Ελευθέριο και

Θεόδωρο, συνολικού εµβαδού 285,90τµ έτσι όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στην αριθ. 7348/2002 Πράξη

Τακτοποίησης και Αναλογισµού και της ανταλλαγής αυτής µε ίσης αξίας ποσοστό εξ αδιαιρέτου του αριθ. 10

οικοπέδου του οικοδοµικού τετραγώνου 3 του οικισµού Τριαδίου ιδιοκτησίας του ∆ήµου

► ότι τα πάσης φύσεως έξοδα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες της ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας, όπως µεταγραφή

των  συµβολαίων,   παράσταση  δικηγόρου  από  την  πλευρά  των  ιδιοκτητών,  αµοιβή  συµβολαιογράφου,

πιστοποιητικά κτηµατολογίου κ.λ.π. 

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  θα ορίσει  τα  µέλη της  επιτροπής  εκτίµησης  της  αξίας  των  ανταλλασσοµένων

ακίνητων,  λαµβάνοντας υπ΄όψη τα άρθ.186 και 190 του Ν.3463/2006,η οποία θα αποτελείται  από δύο

δηµοτικούς συµβούλους και  έναν µηχανικό προερχόµενο από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, που ορίζεται

από το ∆ήµαρχο,  προκειµένου να εκτιµηθούν οι ανταλλασσόµενες ιδιοκτησίες και να προσδιοριστεί  το

ποσοστό του υπ΄αριθ. 10 οικοπέδου ιδιοκτησίας του ∆ήµου το οποίο θα ανταλλαγεί µε την ρυµοτοµούµενη

ιδιοκτησία των κ.κ. Βαρυτιµιάδη.

Η µεταγραφή των συµβολαίων στο υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε 2(δύο) µήνες 

από την σύνταξή τους.



Ο ∆ήµος θα ορίσει τον δικηγόρο που θα τον εκπροσωπήσει για την σύνταξη του συµβολαίου ανταλλαγής µε 

απόφαση που θα ληφθεί από την Οικονοµική Επιτροπή.

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανταλλαγής των παραπάνω ακινήτων, οι ιδιοκτήτες του 

ρυµοτοµούµενου ακινήτου θα πρέπει να προσκοµίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό µη εκποίησης της 

ιδιοκτησίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι είναι 

ικανοποιηµένοι µε την ανταλλαγή των ακινήτων και µε την συµβιβαστική τιµή µονάδος µε την οποία θα 

εκτιµηθεί η αξία της ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας τους και του προς ανταλλαγή οικοπέδου, από την 

επιτροπή του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

Η παραπάνω ανταλλαγή γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.2882/01 ΦΕΚ17Α΄/6-

02-01 περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης.

Μετά την παραπάνω ανταλλαγή καµία άλλη υποχρέωση θα έχει ο ∆ήµος προς τους κ.κ.  κ.κ.Βαρυτιµιάδη 

Θεόδωρου και Ελευθέριου.

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  θα  επανέλθει  µε  νέα  Απόφαση  του  µετά  την  εκτίµηση  της  αξίας  των

ανταλλασσοµένων ακινήτων.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 14/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


