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Θέµα: Καθορισµός τιµής µονάδας αποζηµίωσης οικοπέδου µε Κ.Α 020529 στο Ο.Τ Γ256, 
σύµφωνα µε την 70/2003 πράξη εφαρµογής συνοικισµού ∆ενδροποτάµου µε εξώδικο 
συµβιβασµό  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα ∆ευτέρα 10ην Απριλίου του 
έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την αριθ. πρωτ. 4693/5-4-2012 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:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ)Γρούγιος Ηλίας, µέλος 
ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος  
 
Απόντες:  Αγοραστός Κων/νος, Κατσαρός Ιωάννης  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παργ 1 περ. ιδ του Ν.3852/2010 η Οικονοµική επιτροπή «αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό 
και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ». 
 
Εν προκειµένω, µε τη µε αριθµό πρωτ. 247/∆ΤΥ580/17-01-2012 αίτησή του ο Μαυροµάτης 
Γεώργιος του Παράσχου, συνιδιοκτήτης οικοπέδου µε Κ.Α 020823 στο Ο.Τ Γ269, ζήτησε τον µε 
εξώδικο συµβιβασµό καθορισµό τιµής µονάδας για την αποζηµίωση που αντιστοιχεί στην εν 
λόγω ιδιοκτησία του, από την υπ΄αριθµ. 70/2003 πράξης εφαρµογής ∆ενδροποτάµου, η οποία 
κυρώθηκε µε την 29/35098/9.10.2003 απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. ∆ιαφορετικά θα τον 
διεκδικούσε δικαστικά, πράγµα που, και σύµφωνα µε τη συνηµµένη γνωµοδότηση του 
δικηγόρου του ∆ήµου µας (άρθρο 72 παργ 2 του Ν.3852/2010) δεν είναι προς το συµφέρον για 
τον ∆ήµο ούτε από άποψη αποτελέσµατος αλλά ούτε από άποψη του χρονοβόρου διαδικασίας. 
 
Γι αυτό το λόγο θα πρέπει η Οικονοµική επιτροπή να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 
απόφασή της, ύστερα και από τη γνωµοδότηση δικηγόρου για τον εξώδικο συµβιβασµό. Το δε 
∆ηµοτικό Συµβούλιο θα αποφασίσει τελικά για το θέµα.  
 
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τoν καθορισµό τιµής µονάδας του 
οικοπέδου µε Κ.Α 020529 στο Ο.Τ. Γ256 σύµφωνα µε την 70/2003 πράξη εφαρµογής 
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου µε εξώδικο συµβιβασµό. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη εκτός από την 
εισήγηση του προέδρου,: 



1. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρο 72)  
2. Τη σχετική γνωµοδότηση του δικηγόρου  
3. τη µε αριθµό πρωτ. 247/∆ΤΥ580/17-01-2012 αίτηση του Μαυροµάτη Γεώργιου  
4. την υπ΄αριθµ. 70/2003 πράξης εφαρµογής ∆ενδροποτάµου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 Οµόφωνα 

Α). Καθορίζει τιµή µονάδας αποζηµίωσης οικοπέδου µε Κ.Α 020529 στο Ο.Τ Γ256, 
σύµφωνα µε την 70/2003 πράξη εφαρµογής συνοικισµού ∆ενδροποτάµου µε εξώδικο 
συµβιβασµό, σύµφωνα µε την 70/2003 πράξη εφαρµογής συνοικισµού ∆ενδροποτάµου, στο 
ποσό των 120,65€/τ.µ. δηλαδή το προβλεπόµενο από την αντικειµενική αξία του ακινήτου 
στην εν λόγω περιοχή.   
 
Η πρόταση αυτή της Οικονοµικής Επιτροπής θα αποτελέσει εισήγηση προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο το οποίο στη συνέχεια θα αποφασίσει γι αυτό το θέµα. 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   91/2012 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι   19-4-2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
         

Ε. Κουκουλιώτης                       Γ. Καζαντζίδης  
 


