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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΡΗΘ. 5/2013 

  ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΑΡΓΑ  
  

ήκεξα ηελ 20-03-2013, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18.00 κκ ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή      
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Πάξγαο, ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα,  ζην   Καλαιιάθη, 
χζηεξα  απφ  ηελ  κε  αξηζκφ  πξσηνθφιινπ 3934/13-03-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ ηνπ  
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ επηδφζεθε ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 67 ηνπ  Ν.3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηε, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο 
Γηάηαμεο. 

   ΘΔΜΑ 27
ν
 «Α.Γ.  γηα  επαλαθνξά δεκνηηθψλ εθηάζεσλ ζηνλ Γήκν Πάξγαο νη νπνίεο 

νηθεηνπνηήζεθαλ απφ δεκφηεο κε δηθαζηηθέο αγσγέο»  
 
Γηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν (27) είθνζη επηά κειψλ παξεπξέζεζαλ  
παξφληα ( 26) είθνζη  έμε θαη νλνκαζηηθά νη: 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

A/A ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ(θιήζεθαλ λόκηκα)                                               

1 Νήξαο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ  

2 Ρίδνπ Δπηπρία ηνπ Δπαγγέινπ  

3 Γθόγθαο Βαζίιεηνο ηνπ Ησάλλε    

4 Νηάιαο Νηθόιανο ηνπ Δπαγγέινπ  

5 Κινηζώλεο Ησάλλεο ηνπ Αιθηβηάδε  
6 Κνληδάξεο Άγγεινο ηνπ Θσκά  

7 Σζνύηζεο Γεώξγηνο ηνπ Απνζηόινπ  

8 Νηθνιάνπ Διεπζέξηνο ηνπ ππξίδσλα  

9 κπίιηαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ  Απψλ    

10 Κανύξεο Γεώξγηνο ηνπ Αδάκ  

11 Νηάζε Αηθαηεξίλε ηνπ Πέηξνπ  

12 Σζίγγνο Δπζύκηνο ηνπ Δπαγγέινπ      
13 Μίραο ππξίδσλ ηνπ σηεξίνπ  

14 Κνιηνθώηε-Ησάλλνπ Διέλε ηνπ Μηραήι  

15 Γθνξνβέιεο Αληώληνο ηνπ Βαζηιείνπ  

16 Δπζπκίνπ ηαύξνο ηνπ Φσηίνπ  

17 Νάζηαο  Αληώληνο ηνπ  Μάξθνπ  

18 Παδηώηεο ππξίδσλ ηνπ Ησάλλε    

19 Πέηξνπ Θσκάο ηνπ Γξεγνξίνπ  

20 Παζρνδήκαο Γεξάζηκνο ηνπ Θεόδσξνπ  
21 Κανύξεο Ησάλλεο ηνπ ππξίδσλνο                                

22 κπόληαο Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ  

23 Μπαξθακπάο Παύινο ηνπ Γηνλπζίνπ  

24 Παπαρξηζηνδνύινπ Ησάλλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ  

25 ηδέξεο Απόζηνινο ηνπ Διεπζεξίνπ                                

26 Σξηάληεο Γηνλύζηνο ηνπ Γαβξηήι    

27 Γάθεο σηήξηνο ηνπ Φσηίνπ  
Ο Γήκαξρνο θ. Ληφιηνο Αζαλάζηνο  πξνζθιήζεθε λνκίκσο θαη  παξεπξέζεθε  ζηε ζπλεδξίαζε. 
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ηε  ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ν θ. Ρφδνο ππξίδσλ, δεκνηηθφο  ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε  ησλ 
πξαθηηθψλ.  

  
Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο λφκηκεο  απαξηίαο  ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  
αλαθεξφκελνο ζην 27

ν
 ζέκα   εκεξήζηαο έζεζε ππφςε  ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,   ην 

παξαπάλσ ζέκα, θαη έδσζε ηνλ ιφγν ζην Γήκαξρν ν νπνίνο αλάθεξε ηα εμήο: 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ   γηα  επαλαθνξά δεκνηηθψλ εθηάζεσλ ζηνλ Γήκν Πάξγαο νη νπνίεο 
νηθεηνπνηήζεθαλ απφ δεκφηεο κε δηθαζηηθέο αγσγέο γηα λα δηαθπιάμνπκε ηελ πεξηνπζία ηνπ 

Γήκνπ. 
 

Πξνηείλεηαη 

 

Γήκαξρνο:  

  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πξνηείλσ ζην ζψκα κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα δνζεί 
εληνιή ζηελ Ννκηθή ππεξεζία λα ζπγθεληξψζεη ην πιηθφ θαη λα αζθήζεη θάζε λφκηκε 

ελέξγεηα ψζηε λα αλαθιεζνχλ νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα 
εθηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πάξγαο κε εξεκνδηθίεο λα νηθεηνπνηεζνχλ απφ ηδηψηεο. 
Σνπνζεηήζεηο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ: 

Γάθεο σηήξηνο: Να ηεξεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη λα εθαξκνζηεί ν λφκνο γηα φινπο 
νη νπνίνη έρνπλ θάλεη θαηαιήςεηο δεκνηηθψλ εθηάζεσλ ζε φιν ην Γήκν. 

Κανύξεο Γεώξγηνο:  
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη: Οη αγσγέο νη νπνίεο έθαλαλ νη ζπλδεκφηεο θαηά ηνπ Γήκνπ ζεσξψ φηη 
δελ πξέπεη λα είλαη λφκηκεο θαζ’φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ Ν.Γ. 31/1968 ν ρξφλνο 

ρξεζηθηεζίαο εηο βάξνο αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Βπδαληηλνξσκατθνχ δηθαίνπ, αλεπίιεπηε λνκή επί ηξηάληα (30) έηε θαη ππφ ηνλ Αζηηθφ 
Κψδηθα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1045 απηνχ, ζπλερήο λνκή επί είθνζη (20) έηε κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηή ε ρξεζηθηεζία είρε ζπκπιεξσζεί κέρξη 02-12-1968 νπφηε άξρηζε λα 
ηζρχεη ν Νφκνο 31/1968. Απφ ηφηε θαη κεηά ηα αθίλεηα είλαη αλεπίδεθηα ρξεζηθηεζίαο. Θεσξψ 

φηη ζχκθσλα κε ην Νφκν απηφ νη αγσγέο είλαη άθπξεο πνπ ππνβιήζεθαλ.  
Δπίζεο ζέισ λα επηζεκάλσ ζην ψκα φηη ε ρξεζηθηεζία ζεσξήζεθε Αληηζπληαγκαηηθή απφ ην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Οινκέιεηα κε ηελ Αξ.Απφθαζεο 1782/2009.Δπνκέλσο νη εθηάζεηο 

απηέο πεξηέξρνληαη μαλά ζην Γήκν. Ζ απφθαζε λα ζηαιεί ζηα ππνζεθνθπιαθείν Πξεβέδεο 
θαη Πάξγαο θαη ζην ηκήκα Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Νηάζε Αηθαηεξίλε:  

Δίκαη ππέξ ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο ηεο παξνχζαο Γεκνηηθήο Αξρήο λα πεξηέιζνπλ δεκνηηθέο 

εθηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαπαηεζεί θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαπαηνχληαη Πξνηείλσ ν Γήκνο λα 

αζθήζεη όια ηα έλδηθα κέζα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ θαηαπαηεκέλσλ δεκνηηθώλ 

εθηάζεσλ κεδελόο εμαηξνπκέλνπ, δηόηη απηό είλαη ην λόκηκν.  

 

Κανύξεο Ησάλλεο:  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζπκθσλψ λα ηεξεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη λα εθαξκνζηεί ν 
Νφκνο γηα φινπο, φηη πξνβιέπεηε. Καη επεηδή φπσο φινη γλσξίδνπκε κε ηελ ελαζρφιεζε καο 

κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα ζηνλ Γήκν κε θαηαιήςεηο Γεκνηηθψλ 
εθηάζεσλ θαη επεηδή δελ κπνξνχκε λα εθαξκφδνπκε δχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά γηα ηνπο 
Γεκφηεο καο, γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ηνλ λφκν ην ίδην γηα φινπο θαη ζα 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ φιεο νη θαηαπαηήζεηο εδαθηθψλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη θαη λα 
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηεθδίθεζήο ηνπο. 

Άιισζηε απηφ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη εδψ θαη δεθαεηίεο θαη ζα απαηηεζεί λα γίλεη ελφςεη 
ζχληαμεο ηνπ θηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ θαη ν Γήκνο λα απνθηήζεη πάιη φιεο ηηο εθηάζεηο 
ηνπ. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη νη εθηάζεηο απηέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο δελ 
δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα νχηε σο πξνο ηελ θαηάιεςή ηνπο απφ ηηο ππφινηπεο εθηάζεηο πνπ 
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θαηέρνπλ  δεκφηεο καο θαη πξνζέθπγαλ δηθαζηηθά ελάληηα ηνπ Γήκνπ πιελ φκσο ζπλερίδνπλ 
θαη ηηο θαηέρνπλ θαη ηηο εθκεηαιιεχνληαη/έρνπλ έσο θαη ζήκεξα. Οη νπνίεο είλαη εθαηνληάδεο 

λα κελ πσ ρηιηάδεο. 
Τπάξρεη φκσο έλα ζνβαξφ πξφβιεκα σο πξνο ηελ ακθηζβήηεζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

πνπ έρνπλ παξζεί γηα ηηο εθηάζεηο απηέο. 
Μπνξνχκε εκείο λα ακθηζβεηήζνπκε απφθαζε δηθαζηεξίσλ. Δγψ αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηελ 
ςεθνθνξία ζα  ηνλίζσ θαη ηελ επηθχιαμή κνπ σο πξνο  ηηο απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ.  

Πξόηαζε κνπ είλαη λα ηεξεζνύλ νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο θαη λα εθαξκνζηεί ν λόκνο γηα 

όινπο νη νπνίνη έρνπλ θάλεη θαηαιήςεηο δεκνηηθώλ εθηάζεσλ ζε όιν ην Γήκν. 

 

Πέηξνπ Θσκάο 

Έρνπκε νιηγσξήζεη ζαλ Γήκνο λα θαηαγξάςνπκε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαη 

πξνηείλσ λα ζπκπεξηιεθζνχλ επί ησλ εκεξψλ καο νη θαηαπαηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη  λα 
ηεξεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη λα εθαξκνζηεί ν λφκνο γηα φινπο νη νπνίνη έρνπλ θάλεη 

θαηαιήςεηο δεκνηηθψλ εθηάζεσλ ζε φιν ην Γήκν. 
 

Παδηώηεο ππξίδσλ: Τπάξρεη λνκηθή γλσκνδφηεζε απφ ηελ λνκηθή ππεξεζία γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
 

κπόληαο Νηθόιανο 

 
Κχξηνη ζπλάδειθνη, δηαηππψζεθε επζέσο φηη ππάξρεη κία πνιηηηθή απφθαζε απηήλ ηελ νπνία 

θαινχκαζηε λα πάξνπκε. Άξα ινηπφλ λνκηθή ππφζηαζε δελ πθίζηαηαη ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε. Αιιά  γηα έλα απνηέιεζκα ην νπνίν θαη είλαη αιπζηηειέο σο πξνο ην εηζεγεηηθφ 

ζθέινο, δει, λα δηεθδηθήζνπκε  εάλ νη ππνζέζεηο εθείλεο  ιφγσ εξεκνδηθίαο  αλήθνπλ ζηελ 
αλαηξεπηηθή δηαδηθαζία. Δάλ ινηπφλ ππφθεηληαη ζε αλαηξεπηηθή δηαδηθαζία, ηφηε είλαη ζέκα  
δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ ρξεηάδεηαη θακηά απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε λνκηθή ππεξεζία λα πάξεη φιεο ηηο ππνζέζεηο θαη λα πξνζθχγεη ζηα 
δηθαζηήξηα,  γηα λα δηεθδηθήζεη ηηο εθηάζεηο εθείλεο ηηο νπνίεο ππνηηζέκελα ν Γήκνο έρεη 

ράζεη.Δπεηδή ‘φκσο παξάιιεια κε ην εηζεγεηηθφ ζθέινο αλαπηχρζεθε δηάινγνο γηα ην λφκν 
1080/80  ην Ννκνζρέδην  απηφ παξείρε ηελ  δπλαηφηεηα, κε πξνυπνζέζεηο θαη κε 
πξνζδηνξηζκφ  αληηθεηκεληθήο αμίαο, ηελ εθπνίεζε ηεο δεκνηηθήο έθηαζεο  ψζηε θαη ν δήκνο 

λα επσθειεζεί .Γηαβάζηεθε  εδψ φηη  ν  λφκνο απηφο θαηέζηε αληηζπληαγκαηηθφο. Γηαηί ν 
λνκνζέηεο, νη ζνθνί ηεο Βνπιήο, δελ  είραλ ζπκπεξηιάβεη, απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, φηη δελ ζα πξέπεη λα αιιάμεη ε ρξήζε ηεο έθηαζεο.ε νπνία είλαη 
θαηαιεηκκέλε απφ αγξφηεο θαη λα πξνθχπηεη  γηα κηα ζπλερή ξνή ηνπ ρξφλνπ,  δεθαπεληαεηία 
ηνπιάρηζηνλ, φηη ρξήζε ηεο έθηαζεο έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ δελ έρεη θξνληίζεη, 

γηαηί αλ ην είρε θάλεη πνιιά απφ απηά ηα ζέκαηα ζα είραλ νξηζηηθνπνηεζεί πξνο φθεινο θαη 
ησλ δεκνηψλ αιιά θπξίσο πξνο φθεινο θαη ηνπ Γήκνπ. Όζν αλαθνξά ηψξα ζην Ννκηθφ 

Εήηεκα ην νπνίν πξνθχπηεη επαλαιακβάλσ, φηη ηέηνην ζέκα δελ πθίζηαηαη. Δίλαη ζέκα 
δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Δάλ ππάξρεη ν ρξφλνο  ηεο λνκηθήο ζπλδξνκήο απηνκάησο ε λνκηθή 
ππεξεζία ζα πξέπεη λα ζηξαθεί θαη δελ ρξεηάδεηαη ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Αιιά ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ελψπηνλ πνηψλ; Δλαληίνλ ελφο δηθαζηεξίνπ, ηνπ νπνίνπ 
απνθάλζεθε θαη νξηζηηθνπνίεζε κε ηελ απφθαζε ηνπ, κηα απφθαζε  ε νπνία ελδερνκέλσο έρεη 

εγείξεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ην ηδηνθηεζηαθφ 
θαζεζηψο ησλ εγεηξφλησλ αλαγλσξηζηηθψλ αγσγψλ ελαληίνλ ηνπ Γήκνπ;  
 

Δάλ έρεη κεηαγξαθεί ε θπξηφηεηα ζην ππνζεθνθπιαθείν ζα πνχκε εκείο ζήκεξα ειάηε θχξηνη 
εδψ λα ζαο ηελ πάξνπκε πίζσ; Μα απηνκάησο εθείλνο ν άλζξσπνο ζα εγείξεη αγσγή θαη ζα 

δηεθδηθήζεη απνδεκηψζεηο απφ ηνλ Γήκν. ε πνηα θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχκε ινηπφλ; 
 
Όζν αθνξά δε ζηηο θαηαπαηεκέλεο εθηάζεηο πνπ θαη ηψξα ππάξρνπλ δελ είλαη απφθαζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ φπνπ πξνθχπηεη θαη φπνπ αλαθέξεηαη θαη ππάξρνπλ, δελ είλαη απφθαζε 
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ηνπ Γ. Όπνπ πξνθχπηεη θαη φπνπ αλαθέξεηαη θαη ππάξρνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα, φηη πθίζηαηαη 
θαηαπαηεκέλε έθηαζε απηνκάησο θεξχζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο απνβνιήο ή θαη 

ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Πνηα ινηπφλ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα πάξνπκε γηα 
ηελ δηνηθεηηθή απνβνιή; Απηή πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη, σο ππεξεζία , λα πξάμνπκε δειαδή 

αλ ζα δηαζθαιίζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ; Μα απηφ πεγάδεη απηνδίθαηα θαη δελ 
ρξεηάδεηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Θα κνπ πείηε πνπ γλσξίδνπκε ηηο 
θαηαπαηεκέλεο εθηάζεηο; Δξσηψ κε ηε ζεηξά κνπ: ε Ννκηθή Τπεξεζία απφ πνπ γλσξίδεη ηηο 

θαηαπαηεκέλεο εθηάζεηο; Απφ πνχ ζα ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία; Απφ ηηο Αγσγέο; Σηο 
θαηαπαηεκέλεο εθηάζεηο; Γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη αλαγλσξηζηηθέο αγσγέο ελαληίνλ ηνπ 

Γήκνπ, Πνπ ζα ηηο μέξεη; Δλψ φινη ιίγν πνιχ μέξνπκε ηη γηλφηαλ θαη εδψ ζην Καλαιιάθη θαη 
ζηα παξάιηα ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Φνβάζηε λα ην νκνινγήζεηε. Καη απφ ηε ζέζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ήκνπλ θαη ζα είκαη ελαληίνλ ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ.  

 
Καη νδεγεζήθαηε θχξηνη ζπλάδειθνη ζηελ χπαξμε δχν θαζεζηψησλ, πνηα είλαη ηα δχν 

θαζεζηψηα; Σν έλα πνπ αθνξά ζηηο θαηαπαηεκέλεο εθηάζεηο ηνπ Γήκνπ ηνπ θαη ην άιιν ηνπ 
Γεκνζίνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε  έξρεηαη ν Γήκνο θαη θάλεη αγσγή ελαληίνλ ησλ δεκνηψλ, 
θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην δεκφζην δειαδή, φρη. 

Καη κάιηζηα απνλέκεη ηίηινπο θπξηφηεηαο. 
Μέζα ζην Καλαιιάθη   ππάξρνπλ θχξηε Γήκαξρε  εθηάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απνδφζεθαλ ζε 

ηδηνθηήηεο, πξψελ θαηαπαηεηέο. 
Γελ ζπκθσλψ κε ηέηνηεο πξνπηηθέο εμ αξρήο  ην δειψλσ. 
. αο κηιάσ γηα δχν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάεηο πνπ έρνπλ φκσο ηα ίδηα ζηνηρεία.  

ηελ κία πεξίπησζε  ν θαηαιεςίαο δεκνζίαο εθηάζεσο έξρεηαη θαη γίλεηαη θχξηνο θαη λνκέαο 
κηαο έθηαζεο θαη ζηελ άιιε θαηάιεςε δειαδή δεκνηηθή έθηαζε,ζα  θαιέζνπκε ινηπφλ 

εθείλνλ ν νπνίνο έθαλε αγσγή ή θαηέρεη κε θαζεζηψο εθαηνληα-πεληαεηίαο ζε θάπνηεο νξηαθέο 
πεξηπηψζεηο, ζα έξζνπκε θαη ζα ηνπ πνχκε φια εδψ ζνπ ακθηζβεηνχκε ην δηθαίσκα; κε πνην 
δηθαίσκα ζα ηνπ ην ακθηζβεηνχκε; Δάλ ε ίδηα ε πνιηηεία ήζειε λα είλαη ζχλλνκε ζα έπξεπε λα 

είρε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο απνδίδεη δεκφζηεο εθηάζεηο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία λα 
απνδίδεη θαη ν Γήκνο ηηο δηθέο ηνπ ζε Αγξφηεο θαιιηεξγεηέο θαη φρη ζε άζρεηνπο πνπ 

ελζπιαθψλνπλ ππεξαμίεο κε ηελ κεηαηξνπή ησλ εθηάζεσλ ησλ γεσξγηθψλ, ζε νηθφπεδα. 
Ξέξεηε πνιχ θαιά πνπ αλαθέξνκαη, ζην ζπγθεθξηκέλν φκσο ζέκα ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε 
ζπλεδξίαζεο καο είπε ν Γηθεγφξνο φηη πξέπεη λα θάλνπκε απηή ηε δηαδηθαζία; Έθαλε 

εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα λα είλαη λνκηθά ηεθκεξησκέλε ε απφθαζε, πνπ, σο 
ψκα ζα πάξνπκε; 

Όζν αλαθνξά ζηελ εκπινθή πξνζψπσλ ηνπ Γ, κε δηθαζηηθέο αγσγέο, εγψ δελ κπνξψ, νχηε 
ηνλ δφιν λα απνδείμσ νχηε ηελ ζπλελνρή. Δζείο θχξηε Γήκαξρε κπνξείηε λα ην θάλεηε;  
 

Αλέθεξε ν θχξηνο Κανχξεο θαη είπε φηη θάπνηνη πξνζέηξεμαλ ζην λα ππάξρνπλ 
θαηεγνξνχκελνη,  ρσξίο λα αλαθέξεη, παξ’φηη  ην γλσξίδεη, πνηνη ζηξνγγπινπνηψληαο ηηο 

θαηαζηάζεηο, παξ’φηη ην γλσξίδεη άξηζηα πνηνο είλαη απηφο.  
 
Καινχκαζηε ινηπφλ λα πάξνπκε φπσο είπαηε πνιηηηθή απφθαζε γηα λα αζσψζνπκε γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξνχκε λα απνδείμνπκε ην δφιν; Δγψ δελ κπνξψ λα απνδείμσ δφιν θχξηνη 
ζπλάδειθνη νχηε κπνξψ  ζπλαιιαγή. Καη πνηα ζθνπηκφηεηα  έρεη ε απφθαζε απηή; Δγψ δελ 

κπνξψ λα ην απνδείμσ ηνλ δφιν ή ηελ ζπλαιιαγή, εάλ ππάξρεη.  
Δπαλεξρφκελνο ζην ζέκα, δελ κπνξψ λα ζπλαηλέζσ ζε κηα ηέηνηα απφθαζε, γηαηί ζα βξεζνχκε 
εθηεζεηκέλνη  θαη λνκηθά ππφινγνη απφ εθείλνπο πνπ ιφγσ αθέιεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεο ηφηε 

δεκνηηθήο αξρήο πνπ δελ πξνζέηξεμε λα πξναζπίζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Λέγσ ινηπφλ 
αλ δελ έρεη παξέιζεη ν ρξόλνο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ηόηε είλαη ζέκα δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη δελ ρξεηάδεηαη απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη είλαη ππεύζπλνο ν 

Γήκνο γηα ηελ δηεθδίθεζε. Δάλ έρεη παξέιζεη ν ρξόλνο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ, πάιη δελ 

ρξεηάδεηαη απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηαηί είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. 
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Γήκαξρνο: 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

ηηο εθινγέο ηνπ 2010 πήξα ζαθή εληνιή γηα θαζαξέο ιχζεηο θαη απηή ηελ εληνιή 
νινθιεξψζακε κε πξφηαζε ηνπ Γ θαη απηή πινπνηψ. Άθνπζα κε πξνζνρή ηνλ θχξην κπφληα 

έλαλ παξαιιειηζκφ γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξά ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαηερφκελσλ 
δεκνζίσλ εθηάζεσλ νη νπνίεο έγηλαλ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν. Σψξα εάλ ν λφκνο ήηαλ δίθαηνο ή 
άδηθνο; Δάλ ηηνη ηίκεκα έπξεπε λα ήηαλ κεγαιχηεξν ε κηθξφηεξν πξψηνλ είλαη άιιν ζέκα 

δεχηεξνλ ην απνθάζηζε ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Βιέπσ θχξηε κπφληα φηη πξαγκαηηθά έρεηε 
ζηαζεξέο ζέζεηο γηαηί ηελ ίδηα επαηζζεζία δείρλεηαη θαη ην 2009 θαη ην 2010 θαη  ην 2013, 

έβνκαη ηηο απφςεηο ζαο φκσο εγψ είκαη ππνρξεσκέλνο λα πεξπαηήζσ ηελ εληνιή πνπ κνπ 
έρεη δψζεη ε θνηλσλία, ε νπνία είλαη θαζαξέο ιχζεηο γηα φινπο ηνπ πνιίηεο θαη λα κελ θάλνπκε 
ζπκςεθηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ κηιάσ γηα εθηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ αιιάμεη ηδηνθηεζία θαη γηα 

εθηάζεηο νη νπνίεο παξαλφκσο θαηέρνληαη 
Σζίγγνο: 

 πγλψκε γηα ηελ παξέκβαζε θχξηε Πξφεδξε, αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ 
ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζε πεξίπησζε παξάηαζεο γηα εθπνίεζε παξαρψξεζεο δεκνζίσλ 
εθηάζεσλ αθφκε κέρξη 31-12-2013 θαη εδψ είλαη ην απεξίγξαπην ν Γήκνο λα κελ κπνξεί λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, ελψ αθφκε θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην πήξε πξνρζέο παξάηαζε 
κέρξη 31-12-13 γηα εθπνίεζε δεκφζησλ εθηάζεσλ 

 
ηε ζπλέρεηα  ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. θάιεζε ηνπο δεκνηηθνχο  ζπκβνχινπο   λα 

απνθαζίζνπλ  ζρεηηθά.  

 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ Γεκάξρνπ  θαη ιακβάλνληαο  ππφςε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65,66,67,68,69 ηνπ Ν. 3852/2010, θαη  χζηεξα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε, 
Απφ ηελ ζπδήηεζε πξνέθπςαλ ηξεηο (3) πξνηάζεηο : 

1.Ζ  πξψηε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.  
2. Ζ δεχηεξε πξφηαζε ηνπ  Κανχξε Ησάλλε.  

3.Ζ ηξίηε πξφηαζε ηνπ θ. κπφληα Νηθφιαν.  
 

Καηά ηελ ςεθνθνξία απνπζίαδε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Σξηάληεο Γηνλύζηνο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 

Με ςήθνπο  (14) ππέξ  θαη  (11)ςήθνπο  θαηά  ζε  ζύλνιν ( 25) παξόλησλ δεκνηηθώλ 

ζπκβνύισλ 

 Να δνζεί εληνιή ζηελ Ννκηθή ππεξεζία λα ζπγθεληξψζεη ην πιηθφ θαη λα αζθήζεη θάζε 

λφκηκε ελέξγεηα ψζηε λα αλαθιεζνχλ νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα 
εθηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πάξγαο κε εξεκνδηθίεο λα νηθεηνπνηεζνχλ απφ ηδηψηεο. 

Τπέξ ηεο πξώηεο πξόηαζεο ςήθηζαλ νη: 

θ. Ρίδνπ Δπηπρία,  Κινηζψλεο Ησάλλεο, Κνληδάξεο Άγγεινο,  Νηθνιάνπ Διεπζέξηνο, Γθφγθαο 
Βαζίιεηνο,, Μίραο ππξίδσλ, Κνιηνθψηε-Ησάλλνπ Διέλε, Γθνξνβέιεο Αληψληνο,  Νήξαο 

Ησάλλεο  Σζνχηζεο Γεψξγηνο, Κανχξεο Γεψξγηνο Σζίγγνο Δπζχκηνο   Δπζπκίνπ ηαχξνο 
Νηάιαο Νηθφιανο. 

Τπέξ ηεο δεύηεξεο πξόηαζεο ςήθηζαλ νη: θ. Νάζηαο Αληψληνο,   Γάθεο σηήξηνο,  
Μπαθαξκπάο Παχινο,  Κανχξεο Ησάλλεο, Νηάζε Αηθαηεξίλε Πέηξνπ Θσκάο Παδηψηεο 
ππξίδσλ  ηδέξεο Απφζηνινο πνπ έρεη σο εμήο: Πξόηαζε κνπ είλαη λα ηεξεζνύλ νη λόκηκεο 

δηαδηθαζίεο θαη λα εθαξκνζηεί ν λόκνο γηα όινπο νη νπνίνη έρνπλ θάλεη θαηαιήςεηο 

δεκνηηθώλ εθηάζεσλ ζε όιν ην Γήκν. 

Τπέξ ηεο ηξίηεο  πξόηαζεο ςήθηζαλ νη: θ. κπφληαο Νηθφιανο, Παζρνδήκνο Γεξάζηκνο,  
Παπαρξηζηνδνφινπ Ησάλλεο πνπ έρεη σο εμήο: Αλ δελ έρεη παξέιζεη ν ρξόλνο άζθεζεο 

ελδίθσλ κέζσλ ηόηε είλαη ζέκα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ ρξεηάδεηαη απόθαζε 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη είλαη ππεύζπλνο ν Γήκνο γηα ηελ δηεθδίθεζε. Δάλ έρεη 
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παξέιζεη ν ρξόλνο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ηόηε δελ ρξεηάδεηαη απόθαζε δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ γηαηί είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. 

                                   

                          Ζ παξνύζα απόθαζε  έιαβε αύμ.αξηζ    73/2013 

            πληάρζεθε, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                        O ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

        [η.ζ. ππνγξαθή]                               [ππνγξαθή ]                  [ηίζεληαη  25   ππνγξαθέο] 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  

 

Νήξαο  Ησάλλεο 
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