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Απόσπασµα από το πρακτικό της
03/05/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης:066/2017
ΘΕΜΑ : Με εξωδικαστικό συµβιβασµό καθορισµός τιµής µονάδας αποζηµίωσης της
ιδιοκτησίας του κ. Σαµλίδη Αντωνίου του Γρηγορίου µε αριθµό 70/2003 Πράξης εφαρµογής
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου (σήµερα συν/µου Αγ. Νεκταρίου).

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 03η του µήνα Μαΐου, του έτους
2017, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση, µετά από την 10259/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες
ήταν: 1) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αβραµίδης Κυριάκος (µέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος
(µέλος) 4) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (µέλος) 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (µέλος) 6) Λαδάς Παράσχος
(µέλος) 7) Σουσλόγλου Νικόλαος (µέλος) 8) Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία (µέλος).
Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (µέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Σύµφωνα µε άρθρο 72 παργ 1 περ. ιδ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο
4071/2011, η Οικονοµική επιτροπή «αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που
έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00€) και εισηγείται στο δηµοτικό
συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει
το παραπάνω ποσό» και παργ. 2 «για τις περιπτώσεις ιβ, ιγ και ιδ της προηγούµενης παραγράφου, η
απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης».
Σύµφωνα µε το ά. 23 παργ.2 νόµου 2882/2001 η αποζηµίωση λόγω πράξεων εφαρµογής, δύναται να
προσδιορισθεί και µε εξώδικο συµβιβασµό που καταρτίζεται εγγράφως και ατελώς µε τον εκάστοτε
ιδιοκτήτη.
Στο προκείµενο, µε τη µε αριθµό πρωτ. 8768/5-4-2017 αίτηση του κ. Σαµλίδη Αντωνίου του Γρηγορίου,
ιδιοκτήτη της αποζηµιωτέας ιδιοκτησίας µε Κ.Α. στο Ο.Τ Γ182 της Πράξης Εφαρµογής, ζήτησε τον µε
εξωδικαστικό συµβιβασµό καθορισµό τιµής µονάδας για την αποζηµίωση που του οφείλει ο δήµος,
ήτοι για 65,32τµ, όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα, λόγω της ρυµοτοµίας της ανωτέρω ιδιοκτησίας,
βάσει της µε αριθµό 70/2003 Πράξης εφαρµογής της Πολεοδοµικής Μελέτης Συνοικισµού
∆ενδροποτάµου, η οποία κυρώθηκε µε την 29/35098/ 09.10.2003 απόφαση του Νοµάρχη Θες/νίκης
και τροποποιήθηκε µε την αρ. 29/2723/22-10-2010 Απόφαση του Νοµάρχη (∆.Π.70/139/2009).
Με σκοπό την αποφυγή δικαστικών χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα
έχουν αποτέλεσµα επιβαρυντικό για τον ∆ήµο, ο οποίος θα επιβαρυνθεί αθροιστικά και µε τις
δικαστικές δαπάνες του αιτούντος, προτείνεται η λήψη απόφασης καθορισµού τις τιµής µονάδος
αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό του ρυµοτοµούµενου τµήµατος της αποζηµιωτέας έκτασης
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Κ.Α. 023016 στο Ο.Τ Γ182, µε ποσό 106,59€/τµ, ήτοι στο ύψος της σηµερινής αντικειµενικής αξίας του
ακινήτου, σύµφωνα µε τα συνηµµένα υπολογιστικά φύλλα της ∆ΤΥ του ∆ήµου µας.
Για τους ανωτέρω λόγους, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη και τη σχετική
γνωµοδότηση του νοµικού µας συµβούλου, και ακολουθώντας το ανωτέρω παρατιθέµενο νοµικό
πλαίσιο ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 72 παργ. 1 περ. ιδ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε
τον νόµο 4071/2011, και άρθρο 23 παργ.2 νόµου 2882/200:
1. να αποφασίσει τον µε εξωδικαστικό συµβιβασµό καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης
του ρυµοτοµούµενου τµήµατος της αποζηµιωτέας έκτασης Κ.Α. 023016 στο Ο.Τ Γ182
βάσει της µε αριθµό 70/2003 Πράξης Εφαρµογής της Πολεοδοµικής Μελέτης Συνοικισµού
∆ενδρ/µου, ιδιοκτησίας του αιτούντος µε ποσό 106,59€/τµ ήτοι στο ύψος της σηµερινής
αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.
2. Να εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 106,59 Χ 65,32= 6.962,46€ για την ανωτέρω αιτία
3. Να ψηφίσει–διαθέσει πίστωση ύψους 6.962,46€ (πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
αριθµ.335) σε βάρος του ΚΑ 30.7424.10 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη.
Η όποια τυχόν οφειλή του αιτούντος προς τον ∆ήµο µας από οποιανδήποτε αιτία, θα συµψηφιστεί
ταµειακά, όπως ο νόµος ορίζει, κατά τη διαδικασία πληρωµής της αποζηµίωσης.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου και τη σχετική γνωµοδότηση του νοµικού µας συµβούλου, και ακολουθώντας
το ανωτέρω παρατιθέµενο νοµικό πλαίσιο ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 72 παργ. 1 περ. ιδ του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 4071/2011, και άρθρο 23 παργ.2 νόµου 2882/200:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

(µε ψήφους 7 υπέρ, 1 αποχή η κα Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία)

Α) Εγκρίνει τον µε εξωδικαστικό συµβιβασµό καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης του
ρυµοτοµούµενου τµήµατος της αποζηµιωτέας έκτασης Κ.Α. 023016 στο Ο.Τ Γ182 βάσει της µε αριθµό
70/2003 Πράξης Εφαρµογής της Πολεοδοµικής Μελέτης Συνοικισµού ∆ενδρ/µου, ιδιοκτησίας του
αιτούντος µε ποσό 106,59€/τµ ήτοι στο ύψος της σηµερινής αντικειµενικής αξίας του ακινήτου
Β) Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 106,59 Χ 65,32= 6.962,46€ για την ανωτέρω αιτία
Γ) Ψηφίζει–διαθέτει πίστωση ύψους 6.962,46€ (πρόταση ανάληψης υποχρέωσης αριθ. 335) σε βάρος
του ΚΑ 30.7424.10 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη
∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 066/2017.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 04/05/2017
Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

