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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

ηεο 19/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Πέκπηε θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ 

κε αξηζ. 19/21.10.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια 

ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  

      

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ηωάλλεο 
5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 
7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Ληόληαο Γεώξγηνο 
11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 
13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

 

ΑΠΟΝΣΔ  

 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηαζία Βνγηαηδή, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, 

Γ.Κ. Οξκύιηαο β) Ρόθθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ. 

 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 15
ν
  Δμώδηθνο ζπκβηβαζκόο γηα θαζνξηζκό ηηκήο κνλάδνο γηα ηηο 

εθηάζεηο 7839, 66 θαη 8747, 66 ηεο πεξηνρήο «ΣΑΨΡΗ» (Δμ 

αλαβνιήο) 

Αξηζκόο Απόθαζεο :444  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 15
ν
 

ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν δεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν 

νπνίνο αλέθεξε όηη: «Όπσο θαιά γλσξίδεηε νη αλώλπκεο εηαηξείεο κε ηελ επσλπκία 

«EUROTEL PRINCESS AE» θαη «EUROTEL QUEEN ΑΕ» δηα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο 

θ. Άξε Γνύξνπ δήηεζαλ εγγξάθσο ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δηθώλ πνπ 

αλνίρζεθαλ κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ Γήκνπ καο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ από 26/7/011 θαη κε αξ. 

θαηάζεζεο 175 θαη 174/26.07.011 αηηήζεώλ καο. Οη παξαπάλσ αηηήζεηο πξόθεηηαη λα 

ζπδεηεζνύλ ζηηο 18/1/2012 ελώπηνλ ηνπ  Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο γηα ηνλ 

θαζνξηζκό πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο απνδεκίσζεο θαη γηα ηα εδαθηθά ηκήκαηα 7.839,46 ηκ 

1 Γθνιόεο Γεώξγηνο  

2 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΞΜ-736



2 

 

θαη 8.747,66 η.κ αληίζηνηρα ηεο θηεκαηηθήο πεξηνρήο Καιπβώλ, (ζέζε Σζαίξη) ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ. 

 Σα αθίλεηα απηά βξίζθνληαη ζε ζέζε κε γεσξγηθέο θπξίσο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά, ειηέο) 

θαη αξαηή δόκεζε, ελώ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. 

Από πιεπξάο ππνδνκήο ππάξρνπλ ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (ΟΚΧ), εθηόο από ην δίθηπν ηεο 

απνρέηεπζεο. 

 Σν νδηθό δίθηπν δελ είλαη επαξθώο αζθαιηνζηξσκέλν. 

 Σα σο άλσ αθίλεηα πξνέθπςαλ σο σθέιεηα πξνο ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ, από ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 20-01/28.01.88, ΦΔΚ 61Γ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

ππέξβαζε ηνπ νξίνπ δόκεζεο γεπέδνπ άλσ ησλ 4.000 Μ2, πξνϋπνζέηεη ηελ παξαρώξεζε 

γεπέδνπ, πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, έθηαζεο αλάινγεο κε ηελ επηπιένλ ησλ 

4.000 Μ2 εθκεηάιιεπζε. 

 Σν αγξνηεκάρην εκβαδνύ 8.747,66 Μ2 (έθηαζε παξαρσξεκέλε ζην Γήκν), πξνθύπηεη 

από εκβαδό γεπέδνπ 59.158,85 Μ2, ζην νπνίν αλαγείξεηαη μελνδνρεηαθή κνλάδα από ηελ α’ 

ησλ αηηνπζώλ θαη ην αγξνηεκάρην ηεο παξαγξάθνπ εκβαδνύ  7.839,46 Μ2 (έθηαζε 

παξαρσξνύκελε ζην Γήκν), πξνθύπηεη από εκβαδό γεπέδνπ 56.131,54 Μ2, ζην νπνίν επίζεο 

αλαγείξεηαη μελνδνρεηαθή κνλάδα από ηελ β’ ησλ αηηνπζώλ. 

 Γηα ηα σο άλσ αθίλεηα εθδόζεθαλ νη κε αξηζ. πξση. 15/2473νηθ /13-5-010 θαη 

15/26190νηθ/10-6-09 αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπ Ννκάξρε Υαιθηδηθήο κε ηηο νπνίεο θαη 

εγθξίζεθε ε κεηαηξνπή ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ είραλ νη παξαπάλσ εηαηξείεο γηα ηελ 

παξαρώξεζε ζηνλ δήκν Πνιπγύξνπ ησλ παξαπάλσ αληίζηνηρσλ αθηλήησλ, ζε ρξήκα ε δε αμία 

ηνπο ζα πξνζδηνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απαιινηξηώζεσλ ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν 

Γήκνο ππέβαιιε ηηο παξαπάλσ αηηήζεηο ηνπ. 

 Σέινο ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ηνπ Ννκάξρε ε απνδεκίσζε πνπ ζα 

θαζνξηζζεί, κπνξεί λα πιεξσζεί από ηηο αηηνύζεο κέζα ζηα ηξία (3) πξώηα ρξόληα από ηελ 

έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ Ξελνδνρείσλ. 

 Σν όιν ζέκα ζπδεηήζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. θαη 

απνθαζίζζεθε λα ζπδεηεζεί εθ λένπ ζε άιιε ζπλεδξίαζε θαη λα ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε, 

αθνύ πξνεγνπκέλσο πξνζθνκηζζεί κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ ή ησλ εηαηξηώλ, ζρεηηθή έθζεζε 

εθηίκεζεο ησλ επίκαρσλ αθηλήησλ από ην ώκα ησλ Οξθσηώλ Δθηηκεηώλ, έθζεζε ε νπνία 

ζπληάρζεθε θαη ζηάιζεθε ζηνλ Γήκν καο γηα λα ηελ ιάβνπκε ππόςε καο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθύπηεη  

1. Από ηα κε αξηζ. πξση. 9551 θαη 9553/2011 έγγξαθα ηεο ΓΟΤ Πνιπγύξνπ όηη ε 

αληηθεηκεληθή αμία ησλ θξηλόκελσλ αθηλήησλ αλέξρεηαη αλά η.κ. ζε 16,90 ΔΤΡΧ  

2. Από ηελ έθζεζε ησλ νξθσηώλ εθηηκεηώλ πξνθύπηεη όηη ε αμία (αγνξαία) ησλ αθηλήησλ 

απηώλ , αλέξρεηαη ζε 21 ΔΤΡΧ αλά η.κ.  Σέινο, 

3. όπσο πξνθύπηεη από ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θ. Κσλ/λνπ 

Ενύλε, ν ίδηνο, ιόγσ ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ππόζεζεο αδπλαηεί λα 

εηζεγεζεί γηα ηελ αμία ησλ αθηλήησλ. 

4. Οη παξαπάλσ εηαηξίεο κε ηηο από 6/9/2011 αηηήζεηο ηνπο δήηεζαλ λα γίλεη ν εμώδηθόο 

ζπκβηβαζκόο θαη θαηάξγεζε ησλ δηθώλ αθνύ πξνεγνπκέλσο πξνζδηνξηζζεί ε αγνξαία 

αμία απηώλ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν, ζην πνζό ησλ 21ΔΤΡΧ  

εκεηώλνπκε όηη νη αλαθεξόκελεο ζηηο αηηήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηηκήο κνλάδαο θαη γηα 

ηελ απνδεκίσζή καο ηηκέο (αληηθεηκεληθή θαη αγνξαία), είλαη παληειώο εμσπξαγκαηηθέο 

πξνζδηνξίζζεθαλ κνλνκεξώο θαη θαη’ εθηίκεζε ρσξίο ηελ επίθιεζε νπνηνπδήπνηε δεκνζίνπ 

εγγξάθνπ γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμία ή νπνηνπδήπνηε ζπγθξηηηθνύ ζηνηρείνπ γηα ηελ αγνξαία 

αμία απηώλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ εηζεγνύκαη όηη ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ επηβάιιεη λα 

ζπκβηβαζζνύκε, εθόζνλ ην δερζνύλ θαη νη αηηνύζεο, κε ην πνζό ησλ 33,80 ΔΤΡΧ ήηνη ην 

δηπιάζην ηεο νξηζζείζεο αληηθεηκεληθήο αμίαο αλά η.κ. πνπ πηζηεύσ όηη μεπεξλάεη αθόκα θαη 

ηελ αγνξαία (βι. έθζεζε νξθσηώλ εθηηκεηώλ) αξκόδην δε είλαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην , γηαηί 

ε αμία ησλ αθηλήησλ μεπεξλάεη ην πνζό ησλ 30.000€. 
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ηνλ δηάινγν πνπ αθνινύζεζε όια ηα κέιε ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ζπκθώλεζαλ κε 

όια ηα παξαπάλσ, εθηόο από ηελ Διάζζνλα πνπ ηόληζε δηα ζηόκαηνο ηνπ θ. Καπιάλε όηη δελ 

ζπκθσλνύλ θαη ζα πξέπεη λα εθδηθαζζεί ε ππόζεζε ζην δηθαζηήξην γηαηί ν Γήκνο θαηά ηελ 

άπνςή ηνπο ζα κπνξέζεη λα πεηύρεη κεγαιύηεξε ηηκή. (εκεηώλεηαη όηη δελ πξνζθνκίζζεθε 

από ηελ Διάζζνλα αληηπνιίηεπζε νπνηνδήπνηε ζπγθξηηηθό ζηνηρείν πνπ λα ζηεξίδεη έζησ 

ζηνηρεησδώο όια ηα παξαπάλσ)  

Μεηά ηαύηα ην ζέκα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία (βι. δηαηάμεηο ησλ αξ. 72 θαη 65 ηνπ Ν. 

3852/010) θαη απνθαζίζζεθαλ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ, κεηνςεθνύλησλ ησλ θ. Θσκά 

Καπιάλε, Αζαλαζίνπ Αβέξε, θαη Αζαλαζίνπ Βαγησλά, ηνπ εθ ησλ ζπκβνύισλ Νηθνιάνπ 

Παξζεληώηε ςεθίζαληνο ΛΔΤΚΟ, ηα παξαθάησ: 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

1. Γέρεηαη ηηο αηηήζεηο ησλ εηαηξηώλ «EUROTEL PRINCESS AE» θαη «EUROTEL 

QUEEN ΑΕ» γηα ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δηθώλ πνπ αλνίρζεθαλ 

κε ηηο κε αξηζ. θαηάζεζεο 175 θαη 174/26.07.011 αληίζηνηρεο αηηήζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο ην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Υαιθηδηθήο θαη κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία πεξί απαιινηξηώζεσλ 

κε ηνλ ξεηό θαη απαξάβαην όξν όηη ζα απνδερζνύλ νη εηαηξίεο θαη ζα θαηαβάιινπλ κέζα 

ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο κελόο από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζεο ζε κεηξεηά, ην πνζό ησλ 

33,80 ΔΤΡΧ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (δειαδή ην δηπιάζην ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο αλά 

ηεηξαγσληθό κέηξν) θαη εηδηθόηεξα ην πνζό ησλ 7839,45 ρ 33,80= 264.973,41 ΔΤΡΧ γηα 

ηα 7839,45 η.κ. ( ε πξώηε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «EUROTEL PRINCESS Τουριστική 

AE») θαη 8747,66 ρ 33,80= 295.670,90 ΔΤΡΧ γηα ηα 8.747,66 η.κ. ( ε δεύηεξε εηαηξεία κε 

ηελ επσλπκία «EUROTEL QUEEN Τουριστική AE») ζπλνιηθά δε ην πνζό ησλ 560.664,31 

ΔΤΡΧ. 

2. Με ηελ απνδνρή θαη εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ όξσλ εθ κέξνπο ησλ αηηνπζώλ 

εηαηξηώλ, νινθιεξώλεηαη ν εμώδηθνο ζπκβηβαζκόο θαη θαηαξγνύληαη νη δίθεο πνπ 

αλνίρζεθαλ ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Υαιθηδηθήο κε ηηο από 26/7/011 θαη 

κε αξηζ. θαηάζεζεο 174 θαη 175/26-7-011 αηηήζεηο ηνπ πνπ επξόθεηην λα ζπδεηεζνύλ ζηηο 

18/01/2012 κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία πεξί απαιινηξηώζεσλ, γηαηί ν ζπκβηβαζκόο απηόο 

γίλεηαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ θαη σθειεί απηόλ. 

3. Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθή θάζε Ηδησηηθνύ ή Γεκόζηνπ εγγξάθνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη πινπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ. 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 444/2011. 

 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 7-11-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 

 

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΞΜ-736


