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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 15-06-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 199/2015 
  
ΘΕΜΑ:  Καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό, έγκριση 
συµψηφισµού των ένθεν και ένθεν οφειλών µεταξύ του ∆ήµου και της ιδιοκτήτριας του 
ρυµοτοµούµενου ακινήτου µε κτηµατολογικό αριθµό 023901, σε εφαρµογή της 70/2003 πράξης 
εφαρµογής του συνοικισµού ∆ενδροποτάµου. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 8175/11-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος,  Αβραµίδης 
Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα,  Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Ευάγγελος, Σµήλιος 
Ηλίας. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένη και παρέστησαν 
κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ον θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  και  ο Αντ/ρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι η οικονοµική επιτροπή µε την 79/2015 
απόφασή της εισηγήθηκε τον καθορισµό τιµής µονάδας µε εξωδικαστικό συµβιβασµό για την 
ιδιοκτησία µε κτηµατολογικό αριθµό 023901 όπως φαίνεται  στον πίνακα της 70/139/2009 
διορθωτικής πράξης εφαρµογής που κυρώθηκε µε την 29/66372/29.05.2009 απόφαση 
Νοµάρχη Θεσσαλονίκης,  το ποσό των 109,00€. 
 
Ήδη µε τη υπ άριθ. 281/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 7ΑΘΣΩΨΕ-9ΦΣ) είχε 
εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας τόσο η µε εξωδικαστικό συµβιβασµό 
καθορισθείσα τιµή µονάδος, όσο και ο συµψηφισµός των οφειλών ένθεν και ένθεν, (εστάλη 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –Θράκης µε το υπ΄αριθ. 14239/2014  
διαβιβαστικό έγγραφο και εκδόθηκε επί αυτής η υπ αρίθµ. 109167/2014.εγκριτική Πράξη.)  
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Όµως για λόγους ταµειακών δυσκολιών του ∆ήµου µας, η εν λόγω απόφαση δεν 
εκτελέστηκε, οπότε η ιδιοκτήτρια του ακινήτου επανήλθε µε την υπ΄αριθµ 7232/2015 αίτησή 
της διατυπώνοντας νέα, επωφελέστερη για τον ∆ήµο µας πρόταση.  
 
Από την Σατήρογλου Νίκη του Αναστασίου, ιδιοκτήτρια του οικοπέδου µε Κ.Α 023901 στο 
Ο.Τ  Γ174 κατά ποσοστό 100,00%, υποβλήθηκε αίτηση για τον καθορισµό τιµής µονάδος και 
για την καταβολή της δικαιούµενης αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία της µε 
κτηµατολογικό αριθµό 023901 όπως φαίνεται στον πίνακα της 70/139/2009 διορθωτικής 
πράξης εφαρµογής που κυρώθηκε µε την 29/66372/29.05.2009 απόφαση Νοµάρχη 
Θεσσαλονίκης. 
     
Η ανωτέρω ζήτησε την αποζηµίωση που της οφείλει ο δήµος για 438,29 τ.µ της ιδιοκτησίας 
της µε Κ.Α 023901 στο Ο.Τ  Γ174  και συγχρόνως τον συµψηφισµό της εισφοράς σε χρήµα 
που οφείλει  (12,37 τ.µ  χ 70,00 € = 865,90€ ) για την ίδια ιδιοκτησία, µε την αποζηµίωση που 
της οφείλεται. 
 
  «Η αίτηση συνιδιοκτητών για συµψηφισµό των υποχρεώσεων και των  δικαιωµάτων 
τους επί των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων της ιδιοκτησίας τους, είναι θεµιτή µόνο στην 
περίπτωση που ο δήµος κατά το συµψηφισµό καταβάλλει ταυτόχρονα στον κωδικό 
εσόδων του προϋπολογισµού του δήµου  που έχει καθορισθεί για την είσπραξη των 
εισφορών σε χρήµα, το ποσό της εισφοράς σε χρήµα που οφείλει ο ιδιοκτήτης και 
λόγω συµψηφισµού δεν θα καταβάλλει»   
   
  Έτσι η αποζηµίωση για την παραπάνω ιδιοκτήτρια, σύµφωνα µε την 70/139/2009 
διορθωτική πράξη εφαρµογής έχει ως εξής: 

1.  Σατήρογλου Νίκη του Αναστασίου,  κυρία του 100,00% του ακινήτου :  
• Οφειλή εισφοράς σε χρήµα  :     12,37 τ.µ   χ     70,00 €  =       865,90 € 
• Αποζηµίωση ιδιοκτησίας της:  438,29 τ.µ   χ   109,00 €  =  47.773,61€  
 
Έτσι η διαφορά που προκύπτει από τον συµψηφισµό των παραπάνω ποσών είναι:   

47.773,61 € – 865,90 € = 46.907,71€ υπέρ αυτής    
    

Καλείται το συµβούλιο να καθορίσει την τιµή µονάδας της αποζηµίωσης µε 
εξωδικαστικό συµβιβασµό και να εγκρίνει τον ανωτέρω συµψηφισµό.       

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την 79/2015 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής, η ληφθείσα υπ 
αριθ. 281/2014 απόφαση ∆.Σ. την υπ΄αριθ. 7232/2015 αίτησή της ιδιοκτήτριας, την 
29/66372/29.05.2009 απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                          Οµόφωνα 
 

Α). Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό και καθορίζει τιµή µονάδας αποζηµίωσης των 
ρυµοτοµούµενων τµηµάτων της ιδιοκτησίας της κ. Σατήρογλου Νίκης ήτοι του οικοπέδου µε 
Κ.Α 023901 στο Ο.Τ Γ174, µε τιµή ίση µε 109,00€/τµ.  
 
Το ποσό του εξώδικού συµβιβασµού για την αποζηµίωση της παραπάνω ιδιοκτήτριας  θα 
είναι 438,29 χ 109,00 €/τµ = 47.773,61€ τιµής µονάδος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό 
συµβιβασµό, έγκριση συµψηφισµού των ένθεν και ένθεν οφειλών µεταξύ του ∆ήµου και της 
ιδιοκτήτριας του ρυµοτοµούµενου ακινήτου µε κτηµατολογικό αριθµό 023901, σε εφαρµογή 
της 70/2003 πράξης εφαρµογής του συνοικισµού ∆ενδροποτάµου. 

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 199/2015 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
    Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι 15 - 06 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο πρόεδρος   
  
 
   Ε. Κουκουλιώτης                                     Νικόλαος Βαλάνος 
 


