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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  26ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 24-10-2011 

ΘΕΜΑ 11ο έκτακτο:  Άσκηση αιτήσεως περί καθορισµού οριστικής µονάδος 
αποζηµιώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης -  Πράξη Εφαρµογής 12/2000 
(Τσορέκης-Σαρηγιάννης-Πάνου)   
              
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 24 του µηνός Οκτωβρίου  2011 και ώρα 
14.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ.58371/18-10-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος    Μαµσάκος Χριστόδουλος 

Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     
Μήτρου Γεώργιος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 11o (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 59039/24-10-11 έγγραφο της  
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την Άσκηση αιτήσεως περί 
καθορισµού οριστικής µονάδος αποζηµιώσεως, ενώπιον του Εφετείου 
Θράκης -  Πράξη Εφαρµογής 12/2000 (Τσορέκης-Σαρηγιάννης-Πάνου)  ,το 
οποίο λέει τα εξής: 
 

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την παραπάνω σχετική  µε τα συνηµµένα της και 
παρακαλούµε για την απόφασή σας.  
  Σας γνωρίζουµε ότι και η Υπηρεσία µας εισηγείται την  άσκηση από το δήµο 
∆ράµας αιτήσεως περί καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως, ενώπιον 
του Εφετείου Θράκης κατά των αναφεροµένων στην παραπάνω γνωµοδότηση 
αντιδίκων, για την απαλλοτρίωση που περιγράφεται σ’ αυτή και για τους ίδιους 
λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω γνωµοδότηση. 

Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη της Επιτροπής την γνωµοδότηση της Νοµικής 
Συµβούλου η οποία λέει τα εξής: 

   



Όσον αφορά την υπ΄αριθ. 62/2011 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας (Ειδική ∆ιαδικασία) και δη το µέρος αυτής που αφορά στον καθορισµό 
προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
( καθόσον κατά το µέρος που η ανωτέρω δικαστική απόφαση αφορά στην 
αναγνώριση δικαιούχων αποζηµίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, αυτή 
δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 12 εδ. α΄ του Ν. 
2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων»-ΦΕΚ, Α΄, 17/6-
2-2001 ), η οποία (ως άνω δικαστική απόφαση) εκδόθηκε ΑΦΕΝΟΣ επί της από 
25-11-2009 και µε αριθ.καταθ. 2609ΑΠ35/11-12-2009 αιτήσεως των : (1) 
Νικολάου Τσορέκη  του Κωνσταντίνου, (2) Ευτέρπης Πάνου του Αργυρίου και (3) 
Χρήστου Σαρηγιάννη του Ιωάννη,  κατοίκων ∆ράµας, περί καθορισµού 
προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
και περί αναγνωρίσεως δικαιούχου αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου ∆ράµας -και- ΑΦΕΤΕΡΟΥ επί 
της, δια προφορικής δηλώσεως στο ακροατήριο και δια των κατατεθειµένων 
προτάσεων ασκηθείσας, ανταιτήσεως του ∆ήµου ∆ράµας κατά των ως άνω 
αντιδίκων περί καθορισµού (µικρότερης) προσωρινής τιµής µονάδος 
αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως -και- η οποία (ως άνω 
δικαστική απόφαση) µου απεστάλη µε το ως άνω υπ΄αριθ.πρωτ. 56948/12-10-
2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ράµας, σας γνωρίζω 
τα εξής : 

 Γνωµοδοτώ υπέρ της ασκήσεως από το ∆ήµο ∆ράµας αιτήσεως περί 
καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως, ενώπιον του Εφετείου 
Θράκης, κατά των ως άνω αντιδίκων, για την ένδικη αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
λόγω ρυµοτοµίας, δυνάµει της υπ΄αριθ. 12/2000 Πράξης Εφαρµογής του 
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν.∆ράµας, κυρωθείσας µε 
την υπ΄αριθ.πρωτ. ΤΠ-ΠΕ 3621/2000 απόφαση του Νοµάρχη ∆ράµας, ενός (1) 
εδαφικού τµήµατος, εµβαδού 307,53 τετραγωνικών µέτρων, της επίδικης 
φερόµενης στην εν λόγω 12/2000 Πράξη Εφαρµογής µε τον κωδικό αριθµό 
κτηµατογράφησης «010506» ακίνητης ιδιοκτησίας, κειµένης στο υπ΄αριθµόν 1015 
Ο.Τ. του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως ∆ράµας, στην περιοχή 
Ανατολικά της περιοχής Βορειοδυτικά του Εθνικού Σταδίου ∆ράµας, για το οποίο 
υπόχρεος προς αποζηµίωση σύµφωνα µε την ως άνω υπ΄αριθ. 12/2000 Πράξη 
Εφαρµογής είναι ο ∆ήµος ∆ράµας, δεδοµένου ότι για το εν λόγω ρυµοτοµούµενο 
εδαφικό τµήµα, εµβαδού 307,53 τετρ. µέτρων, η ως άνω υπ΄αριθ. 62/2011 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (Ειδική ∆ιαδικασία), κάνοντας εν 
µέρει δεκτές αφενός την ως άνω αίτηση των αντιδίκων, µε την οποία, σηµειωτέον, 
οι αντίδικοι ζητούσαν να καθορισθεί η προσωρινή τιµή µονάδος αποζηµιώσεως 
στο ποσό των 350 Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο -και- αφετέρου την ως άνω 
ασκηθείσα ανταίτηση του ∆ήµου ∆ράµας, καθόρισε την προσωρινή τιµή µονάδος 
αποζηµιώσεως στο ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, 
ενώ ο ∆ήµος ∆ράµας ζήτησε, δια της ως άνω ασκηθείσας ανταιτήσεως του, να 
καθορισθεί αυτή στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ ανά τετραγωνικό 
µέτρο . 

 Παρακαλώ να εισάγετε το θέµα, συνοδευόµενο και µε οικεία γνωµοδότηση 
της Υπηρεσίας σας επʼ αυτού, στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας για 
τη λήψη σχετικής απόφασης .  



Σχετικώς επισυνάπτω, στο παρόν, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ. 
62/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (∆ιαδικασία 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ).- 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

Η οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο που διάβασε την 
γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου σχετικά µε το θέµα αυτό , έλαβε υπόψη την 
εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 

- την άσκηση ενδίκου µέσου σχετικού µε την  Πράξη Εφαρµογής 12/2000 
(Τσορέκης-Σαρηγιάννης-Πάνου)   δηλαδή την άσκηση αιτήσεως περί καθορισµού 
οριστικής µονάδος αποζηµιώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης  
- Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 251/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος    Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

    ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


