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ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση άσκησης αίτησης περί 
καθορισµού  οριστικής  τιµής  µο-

νάδος  αποζηµιώσεως λόγω ανα-

γκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώ-

πιον του Εφετείου Θράκης. 

 

     
      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 9η  Φεβρουαρίου  2015, ηµέρα   
∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου 
∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 4977/05-02-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου 
της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας,, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα 
από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Ηλιάδης Νικόλαος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος            
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2)        Ζαχαριάδης Παύλος    
 
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 

Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

     Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
              

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
αντιπρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Μετά από πρόταση  του  κ. αντιπροέδρου  και  ύστερα από  ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Έγκριση άσκησης αίτησης περί καθορισµού  
οριστικής  τιµής  µονάδος  αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον 
του Εφετείου Θράκης» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πέµπτο  έκτακτο  για λήψη 
απόφασης.  
 

  Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
5443 / 09-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών του  
∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα µε το οποίο στάλθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 4861/3-02-2015 
γνωµοδότηση του γραφείου Νοµικών Συµβούλων και η οποία έχει όπως παρακάτω και 
καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, 
έχει όπως παρακάτω:  

       Όσον αφορά την υπ΄αριθ. 242/2013 οριστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

∆ράµας (Ειδική ∆ιαδικασία), η οποία εκδόθηκε ΑΦΕΝΟΣ επί της από 16-01-2013 και µε 

αριθ.καταθ. 74ΑΠ2/18-1-2013 αιτήσεως της Συµέλας Κοκκινάκη του Θεοδώρου και της 

Γεωργίας, συζύγου Πάνου Χαράλαµπου, κατοίκου (Πάδων) Κονίτσης Ιωαννίνων, περί 

καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος 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 περί καθορισµού µικρότερης προσωρινής τιµής µονάδος 

αποζηµιώσεως του ∆ήµου ∆ράµας κατά της ως άνω αντιδίκου -και- η οποία δεν επιδόθηκε 

µέχρι σήµερα µήτε από την αντίδικο προς το ∆ήµο ∆ράµας µήτε, αντιστρόφως, από το 

∆ήµο ∆ράµας προς την αντίδικο, σας γνωρίζω τα εξής : 

Γνωµοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκησης, 

ενώπιον του Εφετείου Θράκης, της από 08-05-2014 και µε αριθ.καταθ….…./13-05-2014 

αιτήσεως, στρεφοµένης κατά της ανωτέρω αντιδίκου, περί καθορισµού οριστικής τιµής 

µονάδος αποζηµιώσεως για την ένδικη αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω ρυµοτοµίας, 

δυνάµει της υπ΄αριθ. 12/2000 Πράξης Εφαρµογής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και 

Περιβάλλοντος Ν.∆. ∆ράµας, κυρωθείσας µε την υπ΄αριθ.πρωτ. ΤΠ-ΠΕ 3621/21-9-2000 

απόφαση του Νοµάρχη ∆ράµας, όπως αυτή διορθώθηκε µε την υπ΄αριθµόν 11 διορθωτική 

πράξη που κυρώθηκε µε την υπ΄αριθ.πρωτ. ∆Π-Π 2167/2010 απόφαση του Νοµάρχη 

∆ράµας, ορθώς επαναληφθείσα στις 23-9-2010, του επίδικου εδαφικού τµήµατος, εµβαδού 
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103,94  τετραγωνικών µέτρων, της επίδικης φερόµενης στην εν λόγω υπ΄αριθ. 12/2000 

Πράξη Εφαρµογής µε τον κωδικό αριθµό κτηµατογράφησης «010505» αρχικής ακίνητης 

ιδιοκτησίας  (ήτοι, του µε αριθµό 62 αγροτεµαχίου) και µε τον αριθµό οικοπέδου «05Ν» 

(Ο.Τ. 1018) τελικής, αντιστοίχως, ακίνητης ιδιοκτησίας, συνιδιοκτησίας της ως άνω αντιδίκου 

κατά ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου, για το οποίο (επίδικο εδαφικό τµήµα) σύµφωνα µε την 

ως άνω υπ΄αριθ. 12/2000 Πράξη Εφαρµογής όπως αυτή διορθώθηκε µε την ως άνω 

υπ΄αριθµόν 11 διορθωτική πράξη, υπόχρεος προς αποζηµίωση είναι ο ∆ήµος ∆ράµας, 

δεδοµένου ότι  η ως άνω υπ΄αριθ. 242/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

∆ράµας (Ειδική ∆ιαδικασία), κάνοντας εν µέρει δεκτές αφενός την ως άνω ασκηθείσα αίτηση 

της αντιδίκου µε την οποία, σηµειωτέον, η αντίδικος ζητούσε να καθορισθεί η προσωρινή 

τιµή µονάδος αποζηµιώσεως για το επίδικο ρυµοτοµούµενο εδαφικό τµήµα, στο ποσό των 

πεντακοσίων πενήντα (550) Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο -και- αφετέρου την ως άνω 

ασκηθείσα ανταίτηση του ∆ήµου ∆ράµας µε την οποία, σηµειωτέον, ο ∆ήµος ∆ράµας 

ζητούσε να καθορισθεί η προσωρινή τιµή µονάδος αποζηµιώσεως για το επίδικο 

ρυµοτοµούµενο εδαφικό τµήµα, στο ποσό των εκατόν εξήντα (160) Ευρώ ανά τετραγωνικό 

µέτρο, καθόρισε την προσωρινή τιµή µονάδος αποζηµιώσεως για το επίδικο 

ρυµοτοµούµενο εδαφικό τµήµα στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) Ευρώ ανά 

τετραγωνικό µέτρο.  

Σηµειωτέον ότι άσκησα, εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας, ως πληρεξουσία ∆ικηγόρος 

του, την εν λόγω από 08-05-2014 και µε αριθ.καταθ. ……/13-05-2014 αίτηση περί 

καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 

κατά της ως άνω αντιδίκου, προκειµένου να µην παρέλθει άπρακτη η προς τούτο νόµιµη 

προθεσµία κι απολέσει ο ∆ήµος ∆ράµας το εν λόγω δικαίωµά του.  

  Παρακαλώ να εισάγετε το θέµα, συνοδευόµενο και µε οικεία γνωµοδότηση της 

Υπηρεσίας σας επ’ αυτού, στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας, για τη λήψη 

σχετικής απόφασης .          

   Σχετικώς επισυνάπτω, στο παρόν, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ. 242/2013 

οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (Ειδική ∆ιαδικασία).- 

             Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, την εισήγηση της υπηρεσίας και την  
γνωµοδότηση του γραφείου Νοµικών Συµβούλων. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 
 

• Εγκρίνει την άσκηση αιτήσεως περί καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώ- 
σεως  λόγω  αναγκαστικής  απαλλοτριώσεως ( ακίνητο ιδιοκτησίας  κυρίας Κοκκινάκη Συµέ-
λας, Πράξη Εφαρµογής 12/2000, ∆ιορθωτική 11 ),ενώπιον του Εφετείου Θράκης . 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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