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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέκα: σδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες γηα ηελ δφρεάλ παρατώρεζε τρήζες δεκοηηθής
έθηαζες δύο ηκεκάηφλ (355,58η.κ. θαη 421,35η.κ.) ηες Σ.Κ. Αγίοσ Παληειεήκολα ζηελ
Ηερά Μολή Αγίφλ Παληειεήκολος θαη Δσβούιες.
Αρηζ. Απόθαζες: 38/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 2279/15-02-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο θαη πξν ηεο ςήθηζεο ηνπ απνρώξεζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ηνξδάλεο επηθαινύκελνο πξνζσπηθνύο ιόγνπο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ
δηθεγόξνπ θ. Αξηζηείδε Μήηθα πνπ νξίζηεθε κε ηελ 46/2017 απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο θαη αθνξά ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο δεκνηηθήο έθηαζεο δύν ηκεκάησλ
(355,58η.κ. θαη 421,35η.κ.) ηεο Σ.Κ. Αγίνπ Παληειεήκνλα ζηελ Ηεξά Μνλή Αγίσλ
Παληειεήκνλνο θαη Δπβνύιεο.
Πξνηείλεηαη ε δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο παξαπάλσ δεκνηηθήο έθηαζεο ζύκθσλα κε
ην άξζξν 185 παξάγξαθνο 1ηνπ Ν.3463/2006 θαη ππό ηνλ ηίηιν "Δφρεάν παρατώρηζη
κσριόηηηας και τρήζης δημοηικών και κοινοηικών ακινήηφν" πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα
παξαρώξεζεο εθ κέξνπο ησλ ΟΣΑ πξνο ην Γεκόζην ή ΝΠΓΓ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξόβιεςε
έρεη σο εμήο: «1. Με απόθαζη ηοσ δημοηικού ή κοινοηικού ζσμβοσλίοσ επιηρέπεηαι να
παρατφρείηαι δφρεάν η τρήζη δημοηικών ή κοινοηικών ακινήηφν ζηο Δημόζιο ή ζε νομικά
πρόζφπα δημοζίοσ δικαίοσ, για ηην ανηιμεηώπιζη έκηακηης και επείγοσζας ανάγκης. Η
παρατώρηζη ανακαλείηαι με όμοια απόθαζη, εθόζον οι λόγοι ποσ ηην είταν σπαγορεύζει έτοσν
εκλείυει.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Παίξλνληαο ην ιόγν ν επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο πξόηεηλε
ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, λα γίλεη ιατθή ζπλέιεπζε ζηελ Σ.Κ. Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη λα
επαλέιζεη ην ζέκα γηα ζπδήηεζε.
Ο πξόεδξνο έζεζε ηηο δύν πξνηάζεηο ζε ςεθνθνξία δηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο.
Τπέξ ηεο πξώηεο πξόηαζεο. Αθνύ κεηξήζεθαλ, βξέζεθαλ. Τπέξ 11. (Κ. Μσπζηάδεο,, Α.
Ραθόπνπινο, Δ. Υαξηηίδεο, . Καξαγηαλλίδεο, Υ. Ησάλλνπ,Δ. Γειεγηαλλίδεο, Η.
Υαηδεηηκνζένπ, Δ. Ησαλλίδνπ, Α. Θενδσξίδεο, Η. Νάηζεο, Δη. Γνξάληε)
Καηά 07.(Ν. Παπαρξήζηνπ, Σ. Γεώξγνπ, . Σζαρεηξίδεο, Κ. Παπαζαλαζίνπ, Β.
Σαπαθαξάθεο, Α. Καξανύιε ε αλεμάξηεηε ζύκβνπινο θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια) .
Καηά ςήθηζε θαη ν πξόεδξνο θ. Μπνύθηζεο Κιήκεο ηεο ΣΚ Αγ. Παληειεήκνλα.
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Θενδώξνπ Απόζηνινο,θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο θαη ν θ. Λάδεο
Γεκήηξηνο ςήθηζαλ παξώλ.
Τπέξ ηεο δεύηεξεο πξόηαζεο. Αθνύ κεηξήζεθαλ, βξέζεθαλ. Τπέξ 07.(Ν. Παπαρξήζηνπ, Σ.
Γεώξγνπ, . Σζαρεηξίδεο, Κ. Παπαζαλαζίνπ, Β. Σαπαθαξάθεο, Α. Καξανύιε ε αλεμάξηεηε
ζύκβνπινο θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια) .
Τπέξ ςήθηζε θαη ν πξόεδξνο θ. Μπνύθηζεο Κιήκεο ηεο ΣΚ Αγ. Παληειεήκνλα.
Καηά 11. (Κ. Μσπζηάδεο,, Α. Ραθόπνπινο, Δ. Υαξηηίδεο, . Καξαγηαλλίδεο, Υ. Ησάλλνπ,Δ.
Γειεγηαλλίδεο, Η. Υαηδεηηκνζένπ, Δ. Ησαλλίδνπ, Α. Θενδσξίδεο, Η. Νάηζεο, Δη. Γνξάληε)
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Θενδώξνπ Απόζηνινο,θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο θαη ν θ. Λάδεο
Γεκήηξηνο ςήθηζαλ παξώλ.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 Σελ γλσκνδόηεζε ηνπ δηθεγόξνπ θ. Αξηζηείδε Μήηθα.

 ην άξζξν 185 παξάγξαθνο 1ηνπ Ν.3463/2006
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ
Α. Δγθξίλεη ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο Η.Μ. Αγίνπ
Παληειεήκνλνο θαη Δπβνύιεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ. Αγίνπ Παληειεήκνλα ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ δύν ηεκαρίσλ, κηαο κηθξήο έθηαζεο εθ ηνπ ππ’αξηζκ. 11 θνηλόρξεζηνπ ηεκαρίνπ
ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ καο, ήηνη ελόο ηκήκαηνο κε ζηνηρεία 1-2-3-4-Μ-Α-1 (ΣΜΖΜΑ I)
εκβαδνύ 355.58 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ θαη ελόο ηκήκαηνο
κε ζηνηρεία 5-6-7-8-9-10-11-12-Ε-Δ-Γ-Γ-Ν-5 (ΣΜΖΜΑ II) εκβαδνύ 421.35 η.κ. πνπ
βξίζθεηαη ζηε βόξεηα θαη αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ.
ύκθσλα κε ην άξζξν 185 παξάγξαθνο 1ηνπ Ν.3463/2006 θαη ππό ηνλ ηίηιν "Δφρεάν
παρατώρηζη κσριόηηηας και τρήζης δημοηικών και κοινοηικών ακινήηφν" πξνβιέπεηαη ε
δπλαηόηεηα παξαρώξεζεο εθ κέξνπο ησλ ΟΣΑ πξνο ην Γεκόζην ή ΝΠΓΓ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
πξόβιεςε έρεη σο εμήο: «1. Με απόθαζη ηοσ δημοηικού ή κοινοηικού ζσμβοσλίοσ επιηρέπεηαι
να παρατφρείηαι δφρεάν η τρήζη δημοηικών ή κοινοηικών ακινήηφν ζηο Δημόζιο ή ζε νομικά
πρόζφπα δημοζίοσ δικαίοσ, για ηην ανηιμεηώπιζη έκηακηης και επείγοσζας ανάγκης. Η
παρατώρηζη ανακαλείηαι με όμοια απόθαζη, εθόζον οι λόγοι ποσ ηην είταν σπαγορεύζει έτοσν
εκλείυει.
Γηα λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο. Όπσο πξνθύπηεη ε σο άλσ
έθηαζε κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη εκβαδό είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ Ηεξά Μνλή, αθελόο κελ
ιόγσ ηνπ όηη ηα 5,00 κ. είλαη νη ειάρηζηεο απαηηνύκελεο δηαζηάζεηο βάζεη ηνπ Π.Γ 6/10/1978
αξζξ.12 (ΦΔΚ 53^Γ) πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Νανύο, γεγνλόο απαξαίηεην γηα ηελ
λνκηκνπνίεζε κηαο ζεηξάο θηηζκάησλ εληόο ηεο Μνλήο κε πξνεμάξρνληα ηνλ ίδην ηνλ Ηεξό
Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, Αγίνπ Παληειεήκνλνο θαη Αγίαο Δπβνύιεο (θαζνιηθό) απηήο,
αθεηέξνπ δε, δηόηη εηδηθά ζην ζεκείν εθείλν είλαη όισο απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή λένπ
πεξηβόινπ - πεξίθξαμεο, δνζέληνο όηη ζηελ κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο ε ελ ιόγσ πιεπξά ηνπ
αθηλήηνπ ηεο Η.Μ. νξηνζεηείηαη από ρακειά θηίζκαηα, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηνλ ρώξν
εθηεζεηκέλν θαη ηδηαίηεξα εππξόζβιεην.
Με ηνλ όξν όηη ζα πινπνηεζεί ε δέζκεπζε ηεο Η.Μ. Αγίνπ Παληειεήκνλνο θαη
Δπβνύιεο πξνο θαηεδάθηζε όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο πεξηηνίρηζεο πνπ βξίζθνληαη εθηόο
νξίσλ Γηαλνκήο ζε επαθή κε ηελ Αγξνηηθή νδό Νόηηα ηνπ αθηλήηνπ, όπσο θαίλεηαη θαη ζην
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, γεγνλόο πνπ εμππεξεηεί ηελ λνκηκόηεηα θαη ηνλ Γήκν.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 38/2018.
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