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Από το πρακτικό της αριθµ. 09/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 25/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Αποζηµίωση  επικειµένων  στην  περιοχή  επέκτασης  του  ρυµοτοµικού

σχεδίου  του  οικισµού  Θέρµης  σύµφωνα  µε  την  αριθ.  69   πράξη

εφαρµογής».

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 20η Ιουνίου  2018  ηµέρα

της  εβδοµάδας  Τετάρτη  και  ώρα  13:30  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση   η  Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 21017 /14-06-2018  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  7 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Γκιζάρης Στέργιος

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 2. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

3. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

4. Χρυσοχόου Παύλος

5. Σαραφιανός Χρήστος

6. Ιωσηφίδης Ιωάννης 

7.Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και

εισηγούµενος  το 1ο  της ηµερήσιας  διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής

την από 26/4/2018 εισήγηση  της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης  κατά

την  οποία λαµβάνοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις της περίπτωσης δ παράγραφος 7 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 

σχετικά µε την «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 

ρυθµίσεις» σύµφωνα µε τις οποίες «∆έντρα, φυτείες, µανδρότοιχοι, συρµατοπλέγµατα, 

φρεάτια και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές νοµίµως υφισταµένες σε ιδιοκτησίες που 

µε την πράξη εφαρµογής µεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζηµιώνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α.», 



2) το άρθρο 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες», του Ν. 3852/10  «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»

3) την αριθ. 69 Πράξη Εφαρµογής της περιοχής επέκτασης του οικισµού Θέρµης του 

∆ήµου Θέρµης, η οποία κυρώθηκε µε την 29/οικ.9822/19-02-2008 Απόφαση Νοµάρχη 

4) το από 21-04-2008 πρακτικό της Επιτροπής Αξίας Ακινήτων του άρθρου 1 του  Π.∆. 

5/86. 

5) Την αριθ. 621/11838/06-04-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης

6) Την αριθ. 40/2008 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία “Οι 

εγκαταστάσεις που τυχόν θα απαιτηθεί µεταφορά τους, θα αποζηµιωθούν σύµφωνα µε το 

τιµολόγιο του οργανισµού που θα µας κατατεθεί”

7) Την  αριθ.  561/09-01-2017  αίτηση  της  κ.  Κ.  Μ.  για  λογαριασµό  της  και  για

λογαριασµό  του  κ.  Κ.  Π.  σχετικά  µε  χρηµατική  αποζηµίωση  µετατόπισης  παροχών  µε

συνηµµένες τις από 16-05-2016 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της ∆Ε∆∆ΗΕ, του ποσού

που  κατέβαλαν  σε  αυτήν,  για  την  µεταφορά  των  παροχών  τους  σε  νέα  θέση  λόγω

εφαρµογής της αριθ.  69 Πράξης  Εφαρµογής έτσι  όπως αυτή διορθώθηκε µε  την αριθ.

69/156 διορθωτική, η υπηρεσία εισηγείται: 

1. την αποζηµίωση των κ.κ. Κ. Μ. (επικαρπωτρια) και Κ. Π. (ψιλός κύριος) , ιδιοκτήτες

µεταξύ άλλων, της µε κτηµ. αριθµό 0108004 ιδιοκτησίας, στην οποία αποδόθηκαν τα

µε αριθµό 01 στο ΟΤ Γ188 και 01 στο ΟΤ Γ189 οικόπεδα, σύµφωνα µε την 69 Πράξη

Εφαρµογής της επέκτασης του οικισµού Θέρµης έτσι όπως αυτή διορθώθηκε µε την

αριθ. 69/156 διορθωτική. 

Η αποζηµίωση αφορά την µεταφορά παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος εντός των ορίων

της νέας ιδιοκτησίας και κολώνας της ∆Ε∆∆ΗΕ µετά την εφαρµογή της αριθ. 69

Πράξης Εφαρµογής  και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 881,94 €. Σηµειώνουµε

ότι πριν την είσπραξη των χρηµάτων πρέπει να προσκοµιστούν υπεύθυνες δηλώσεις

από  τους  υπόλοιπους  συνιδιοκτήτες,  σύµφωνα  µε  την  αριθ.  69/156  διορθωτική

πράξη εφαρµογής, σχετικά µε το έλαβαν γνώση της εν λόγω συναλλαγής και καµία

απαίτηση έχουν από το ∆ήµο Θέρµης.

2. την δέσµευση ισόποσης πίστωσης για την ανωτέρω αποζηµίωση

Με  την  υπ΄αριθµ.  296/2018  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής,  έγινε  δέσµευση

πίστωσης  ποσού  881,94€  σε  βάρος  του  Κ.Α.02.40.7421.001 οικ.  Έτους  2018  για

αποζηµιώσεις  επικειµένων  στην  περιοχή  επέκτασης  του  ρυµοτοµικού  σχεδίου  οικισµού

Θέρµης σύµφωνα µε την αριθµ. 69 πράξη εφαρµογής  (α/α 388) στην Κ. Μ. 

Η έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης έγινε µε την υπ’αριθµ. 280/2018 απόφαση Οικονοµικής

Επιτροπής.



                                              

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

εισήγηση  του  Προέδρου,   της   Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  ∆ήµου  ,  µε  συνηµµένα  τα

απαραίτητα δικαιολογητικά,   καθώς επίσης και  τις  διατάξεις   του  άρθρου 73 του Ν.

3852/2010 

                                                                                                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εισηγείται  θετικά,  για  την  Αποζηµίωση  επικειµένων  στην  περιοχή  επέκτασης  του

ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Θέρµης σύµφωνα µε την αριθ. 69  πράξη εφαρµογής και

συγκεκριµένα:

την αποζηµίωση των κ.κ. Κ. Μ. (επικαρπώτρια) και Κ. Π. (ψιλός κύριος) , ιδιοκτήτες µεταξύ

άλλων, της µε κτηµ. αριθµό 0108004 ιδιοκτησίας, στην οποία αποδόθηκαν τα µε αριθµό 01

στο ΟΤ Γ188 και 01 στο ΟΤ Γ189 οικόπεδα, σύµφωνα µε την 69 Πράξη Εφαρµογής της

επέκτασης  του  οικισµού  Θέρµης  έτσι  όπως  αυτή  διορθώθηκε  µε  την  αριθ.  69/156

διορθωτική. 

Η αποζηµίωση αφορά την µεταφορά παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος εντός των ορίων της

νέας  ιδιοκτησίας  και  κολώνας  της  ∆Ε∆∆ΗΕ  µετά  την  εφαρµογή  της  αριθ.  69  Πράξης

Εφαρµογής  και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 881,94 €. 

Σηµειώνεται  ότι  πριν την είσπραξη των χρηµάτων πρέπει  να προσκοµιστούν υπεύθυνες

δηλώσεις από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, σύµφωνα µε την αριθ. 69/156 διορθωτική

πράξη εφαρµογής, σχετικά µε το ότι έλαβαν γνώση της εν λόγω συναλλαγής και καµία

απαίτηση δεν έχουν από το ∆ήµο Θέρµης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 25/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                 Ακριβές απόσπασµα
                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                               ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


