
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.14/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  121 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για ανταλλαγή ακινήτου στην 

                                                                        περιοχή Χοχλακά του οικισμού Σκάλας»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 8
η
 του μηνός  

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 4188/4-6-2015 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 δώδεκα 

(12), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

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

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεως ο Δ.Σ κ. Γρύλλης 

Παντελής, λόγω εννόμου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)   

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 14ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή, 

προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα ανταλλαγής του ακινήτου με ΚΑΕΚ 100600439004, 

επιφανείας 693,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Γρύλλη Παντελή και Γρύλλη Δημητρίου στην περιοχή Χοχλακάς 

του οικισμού Σκάλας. 

2.-Το πόρισμα της Επιτροπής το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και 

σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η ανταλλαγή του ακινήτου με ΚΑΕΚ 100600439004, επιφανείας 

693,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Γρύλλη Παντελή και Γρύλλη Δημητρίου στην περιοχή Χοχλακάς του 

οικισμού Σκάλας, με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάτμου αντίστοιχης αξίας, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εν λόγω πόρισμα. 

3.- Τη γνωμάτευση της ειδικής συνεργάτιδας Δημάρχου κας Γρύλλη Ευαγγελίας επί του θέματος, η 

οποία έχει ως εξής: 
  «Σύμφωνα με το άρθρο 190 του ΔΚΚ «Η ανταλλαγή ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων μπορεί να γίνει 

χωρίς δημοπρασία. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση της επιβάρυνσής τους με εμπράγματα 

δικαιώματα, ακολουθούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του άρθρου 186.» 

  Το άρθρο 186 του ΔΚΚ ορίζει ότι «1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, 

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του 

συνολικού αριθμού των μελών του. Για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή 

διατάξεων του Ν. 3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 

των μελών του. 2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και μόνο για την 

εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Αν τυχόν απομείνει υπόλοιπο, διατίθεται για την εκτέλεση 
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έργων. Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 3 (…) 4 (…) 5. Το τίμημα των 

ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που 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, 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. (…) 6. 

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 χρηματικό όριο που 

καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. 7 (…) 8. Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου βαρύνουν τον 

αγοραστή.» 

  Σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής της παραγράφου 5 του ανωτέρω άρθρου, το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 ορίζει 

«1. Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγουμένην 

καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ’ επιτροπής, οριζομένης υπό του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών αυτού, του ενός οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός 

μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ ενός 

μηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του Νομάρχου κατά περίπτωσιν.» 

  Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 23 § 2 του Ν. 2873/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα «2. Στην 

περίπτωση α` της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  "Για τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών 

Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) 

δραχμές."» και ήδη 58.694,06 €. Η δε περίπτωση ά της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του Ν. 2579/1998 αναφέρει 

ότι «Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του 

Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια 

(20.000.000) δραχμές.» και ήδη 58.694,06 €. 

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5261/2013 αίτηση κατοίκων της περιοχής Χοχλακά του οικισμού Σκάλας αναφέρθηκε ότι 

οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου, το οποίο χρησιμοποιείτο και ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων των κατοίκων και 

των επισκεπτών της περιοχής, πρόκειται να περιτοιχίσουν το ακίνητο. Συγκεκριμένα το ακίνητο με ΚΑΕΚ 

100600439004, ιδιοκτησίας Γρύλλη Παντελή και Γρύλλη Δημητρίου βρίσκεται στη συμβολή των οδών με ΚΑΕΚ 

10060ΕΚ00081, 10060ΕΚ00127 και του αιγιαλού με ΚΑΕΚ 10060ΕΚ00366, 10060ΕΚ00365. Οι ανωτέρω οδοί έχουν 

περιορισμένο πλάτος με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η κίνηση των οχημάτων σε αυτά. Μάλιστα σε περίπτωση 

που επί της οδού κινείται μεγάλο όχημα (π.χ. απορριμματοφόρο) είναι αδύνατη η διέλευση πεζών και οχημάτων. 

Έως σήμερα η πρόσβαση στην ανωτέρω περιοχή γινόταν από τις οδούς που περιβάλλουν το εν λόγω ακίνητο και τα 

οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα εισερχόταν στο χώρου του ακινήτου προκειμένου να μη συγκρουστούν.  

  Κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5261/2013 αίτησης ελήφθη η υπ’ αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πάτμου με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη πορίσματος σχετικά με το θέμα. 

  Οι δημοτικές οδοί με 10060ΕΚ00081 και 10060ΕΚ00127, στις οποίες έχει πρόσωπο το ακίνητο ιδιοκτησίας 

Γρύλλη, επιτρέπουν την πρόσβαση στην περιοχή «Χοχλακάς» στην οποία βρίσκονται εκτός από κατοικίες και 

ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών τους θερινούς μήνες. Με 

την υπάρχουσα κατάσταση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να εξυπηρετηθούν από τις 

ανωτέρω δημοτικές οδούς μικρού πλάτους, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διασταύρωση οχημάτων ή οχημάτων και 

πεζών.  Επίσης το εν λόγω ακίνητο χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων των περιοίκων και των 

επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες. Η προτεινόμενη ανταλλαγή γίνεται για να εξασφαλισθεί επαρκές πλάτος στις 

ανωτέρω δημοτικές οδούς και δημοτικός χώρος στάθμευσης. Ο παραπάνω χώρος θα εξασφαλίσει όφελος στο Δήμο 

αφού θα αναβαθμίσει την τουριστική δυναμική της περιοχής και θα αντιμετωπίσει τα  σοβαρά προβλήματα που 

έχουν προκύψει. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί ιδανική περίπτωση καθώς βρίσκεται στη συμβολή δύο δημοτικών 

οδών με τον αιγιαλό της περιοχής και θα συντελέσει στη διαπλάτυνση του οδικού δικτύου και στη δημιουργία 

χώρου στάθμευσης στην περιοχή. Η διαδικασία της ανταλλαγής είναι ο μοναδικός τρόπος  άμεσης και μόνιμης 

εξασφάλισης χώρων στάθμευσης στην περιοχή καθώς ο Δήμος Πάτμου δεν διαθέτει ιδιόκτητες εκτάσεις που να 

μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για χώρο στάθμευσης. Επίσης η αγορά των προτεινόμενων χώρων απαιτεί πόρους που 

ο Δήμος μας δεν είναι σε θέση να διαθέσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

  Για τους ανωτέρω αναφερόμενους  λόγους προτείνεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου η 

οποία θα αναφέρει την ανταλλαγή του ΚΑΕΚ 100600439004 ιδιοκτησίας Γρύλλη Παντελή και Γρύλλη Δημητρίου, 

με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάτμου αντίστοιχης αξίας, για την επίλυση του προβλήματος  που υπάρχει  στην 

περιοχή «Χοχλακάς»  του οικισμού Σκάλας. Επίσης τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος του ακινήτου  

των άρθρων 186 & 190 του Ν. 3463/2006 και τα μέλη αυτής». 
3.-Την εισήγηση του κ. Προέδρου επί του θέματος με την οποία εισηγείται την αποδοχή του 

πορίσματος της επιτροπής και τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος του ακινήτου  των 

άρθρων 186 & 190 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από τους Δ.Σ:1)Μαραβέλια Αντώνιο και  

2)Μαυρωνά Σπυρίδωνα . 

Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

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

 την εισήγηση του κ. Προέδρου, 
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 την αριθμ.197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 το παραπάνω αναφερόμενο πόρισμα 

 την κατατεθείσα γνωμάτευση της ειδικής συνεργάτιδας του κ. Δημάρχου 

 τα άρθρα 186 & 190 του Ν. 3463/2006  

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

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

1.- Την ανταλλαγή του ακινήτου με ΚΑΕΚ 100600439004, επιφανείας 693,00 τ.μ. ιδιοκτησίας 

Γρύλλη Παντελή και Γρύλλη Δημητρίου στη περιοχή Χοχλακάς του οικισμού Σκάλας, με ακίνητο 

ιδιοκτησίας του Δήμου Πάτμου αντίστοιχης αξίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο πόρισμα της 

επιτροπής που συστάθηκε με την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2.- Τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος του ακινήτου  των άρθρων 186 & 190 του Ν. 

3463/2006, αποτελούμενη από τους Δ.Σ:1)Μαραβέλια Αντώνιο και  2)Μαυρωνά Σπυρίδωνα . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  121/2015 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.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                 Γρύλλης Παντ.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική 

                                                                                     Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 10/6/2015  

                                                         Ο Δημαρχών                                                                                    

 

                                                     Μαραβέλιας Αντώνης                                                                   
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