
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.9/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   93/2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί του πορίσματος της ορισθείσας 

                                                                     με την αριθμ. 34/2015 απόφασης Δ.Σ»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 24
η
 του μηνός  

Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 2723/20-4-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα 

τρία (13), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 12. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

4. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

6. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

8. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 4. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  6
ο
  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την αριθμ. 34/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2.- Το πόρισμα της Επιτροπής ελέγχου ακινήτου προς ανταλλαγή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 

34/2015 Α.Δ.Σ σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή θεωρεί την ανταλλαγή του ακινήτου ιδιοκτησίας 

Βάλλα Κων/νου στην περιοχή του Χοχλακά Σκάλας Πάτμου χρήσιμη για το Δήμο και τους δημότες 

της συγκεκριμένης γειτονιάς με τη δημιουργία χώρου στάθμευσης. Το πόρισμα της επιτροπής 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

3.- Ότι Σύμφωνα με το άρθρο 190 του Ν.3463/06, η ανταλλαγή ακινήτων των Δήμων και των 

Κοινοτήτων μπορεί να γίνει χωρίς δημοπρασία. Στη  περίπτωση αυτή, καθώς και στη περίπτωση της 

επιβάρυνσής τους με εμπράγματα δικαιώματα,  ακολουθούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του 

άρθρου 186 του ΔΚΚ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.4 του Ν.3463/06: «Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών 

ακινήτων στο  Δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των 

Οργανισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και  

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκτέλεση έργων του προγράμματός τους. 

Την αγοραία αξία των ακινήτων θα καθορίσει η επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του 

Ν.3463/06 η οποία συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και 

αποτελείται από δύο  δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή 

κοινοτικό  συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της 

Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
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εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική  Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή 

από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της  επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή 

κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση  συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή 

κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της  επιτροπής. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

λειτουργούν τοπικά συμβούλια και  πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο 

πρόεδρος του οικείου  τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος. 

Επίσης για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ αυτών 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα απαιτείται εκτίμηση της 

αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, στην περίπτωση που η αξία αυτή 

υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 ευρώ. (άρθρο 186 παρ.6 Ν.3463/06, άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2873/00 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ.12 του 2579/98). 

4.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου επί του θέματος η οποία έχει ως εξής: «Εισηγούμαι να γίνει δεκτό 

από το Σώμα το πόρισμα της επιτροπής και α) τη διερεύνηση της ανταλλαγής του δημοτικού 

ακινήτου που μισθώνει σήμερα ο Κανιαρός Θωμάς του Μηνά στην περιοχή του δρόμου προς 

Αγριολιβάδι με το ακίνητο ιδιοκτησίας Βάλλα Κων/νου του Ισιδώρου που βρίσκεται στην περιοχή 

Χοχλακά της Σκάλας Πάτμου και β) τον ορισμό των Δ.Σ 1)Σκεμπέ Ιωάννη, ως Πρόεδρο και 2) 

Ευγενικό Πανάγο ως μέλη της επιτροπής εκτίμησης των ακινήτων. 

Περαιτέρω να διερευνηθεί αν το ακίνητο του Βάλλα Κων/νου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος 

στάθμευσης τροχοφόρων και εάν συναινούν οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου».      

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. προέδρου,  

 το πόρισμα της Επιτροπής  

 τα άρθρα 93, 186 και 190 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

1)Τη διερεύνηση της ανταλλαγής του δημοτικού ακινήτου που μισθώνει σήμερα ο Κανιαρός Θωμάς 

του Μηνά στην περιοχή του δρόμου προς Αγριολιβάδι ,με το ακίνητο ιδιοκτησίας Βάλλα Κων/νου του 

Ισιδώρου που βρίσκεται στην περιοχή Χοχλακά της Σκάλας Πάτμου για τους λόγους που αναφέρονται 

στο εισαγωγικό μέρος της απόφασης. 

2)  Ορίζει μέλη της επιτροπής εκτίμησης τους: 

 

α) τον  Σκεμπέ Ιωάννη,Δημ. Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται και πρόεδρος της επιτροπής 

 

β) τον Ευγενικό Πανάγο, Δημ.  Σύμβουλο  

 

Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση, η καταμέτρηση, η σύνταξη σχετικής έκθεσης και ο 

προσδιορισμός του τιμήματος των ακινήτων. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ενώ σε 

περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. 

Επίσης η Επιτροπή να διερευνήσει αν το ακίνητο του Βάλλα Κων/νου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

χώρος στάθμευσης τροχοφόρων και εάν συναινούν οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου. 

Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα ορισθεί με απόφαση του Δημάρχου.  

Κατά τη συζήτηση του θέματος είχαν προσέλθει οι Δ.Σ: 1) Τσαμπαλάκης Νικήτας και 2) Πέντες 

Ελευθέριος. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Δ.Σ: 1)Κλεούδη Ανθ., 2) Σημαντήρης Ι., 

3)Ευγενικός Παν., 4)Γρύλλης Παντ., 5)Φέγγαρος Αντ. και 6)Κάβουρας Λ.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  93/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Σκεμπές Ι.                                                                 

                                                                Κάβουρας Λ.- Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Μαυρωνάς Σπ. - Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ. 
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                                                                Κοκκώνης Ελ.- Κλεούδη Ανθούλα-Μαύρου Νομική 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 7/5/2015  

                                                         Ο Δημαρχών                                                                                    

 

                                                     Μαραβέλιας Αντώνιος                                                                   
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