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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 21/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 21/17.11.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

       Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 12 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 13 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 14 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 

6 αξάληε Μαξία 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

7 Πύξξνο Ησάλλεο 18 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

11 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, 

Οξκύιηαο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο : 1
ν
 θαηεπείγνλ Αλάθιεζε δσξεάο θηηξίνπ ζηνπο πξνζθόπνπο 

από ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 483  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

1
ν
 θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Γήκαξρν όζν θαη από 

ην ζώκα όηη νκόθσλα ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 

Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Όπσο θαιά γλσξίδεηε ν Γήκνο καο κε ην κε αξηζ. 14782/15-

8-1955 δσξεηήξην ζπκβόιαην ηνπ Σπκβνιαηνγξάθνπ Πνιπγύξνπ Νηθνιάνπ Εακπνύλε πνπ 

κεηαγξάθεθε λόκηκα ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Πνιπγύξνπ, ζηνλ ηόκν 

ΗΑ’ θαη κε αξηζ. 469, δώξηζε θαη κεηαβίβαζε ζην Σώκα Διιήλσλ Πξνζθόπσλ πνπ εδξεύεη 

1 Ενύλε ηέιια  

2 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 

3 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 
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ζηελ Αζήλα έλα νηθόπεδν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Πνιύγπξν θαη ζηελ ζέζε  «Γπκλάζην» εκβαδνύ 

700ηκ. ζπλνξεπόκελν βόξεηα κε κνλνπάηη ηεο δεκνηηθήο νδνύ, αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία 

Γεκεηξίνπ Βνξδνύ, λόηηα κε ηδηνθηεζία Τξηαληαθύιινπ Παπαζηεξίνπ θαη δεκνηηθό ρώξν θαη 

δπηηθά κε θήπν ηδηνθηεζίαο επαλνξζσηηθώλ θπιαθώλ.  

 Ζ παξαπάλσ δσξεά έγηλε γηα λα θαλεί ν Γήκνο Πνιπγύξνπ ρξήζηκνο πξνο ην Σώκα 

Διιήλσλ Πξνζθόπσλ κε ηνλ δηαιπηηθό όξν λα αλεγεξζεί κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) 

εηώλ από ηεο ππνγξαθήο ηνπ Σπκβνιαίνπ θαη κε δαπάλε ηνπ Σώκαηνο Διιήλσλ Πξνζθόπσλ, 

θηίζκαηνο πνπ ζα ρξεζίκεπε σο εληεπθηήξην απηώλ, όπσο θαη έγηλε, ρσξίο λα είλαη δπλαηόλ λα 

ππνινγηζζεί ν ρξόλνο αλέγεξζεο ηνπ θηίζκαηνο (αλ θηίζζεθε δειαδή κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ όξηδε ην παξαπάλσ ζπκβόιαην, ιόγσ κε αλεύξεζεο νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, 

άδεηαο, θιπ ζηα αξρεία ησλ εκπιεθόκελσλ ηόηε ππεξεζηώλ, ήηνη ΓΤΥ ηεο Ννκαξρίαο θιπ).  

 Σηε ζπλέρεηα θαη από ηα ηέιε δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην νηθόπεδν απηό κεηά ηνπ θηίζκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη αλειιηπώο από ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ θαη γηα ηηο αλάγθεο απηνύ (Σηέγαζε 

Φηιαξκνληθήο, ρνξσδηώλ θιπ) επηζθεπάδεηαη θαη ζπληεξείηαη κε δαπάλε ηνπ ελώ κε δαπάλε 

ηνπ απέθηεζε θεληξηθή ζέξκαλζε θαη ν Γήκνο Πνιπγύξνπ λέκεηαη θαη δηαθαηέρεη απηό κε 

θαιή πίζηε, δηάλνηα θπξίνπ θαη κε όια ηα πξνζόληα ηεο έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο, ζπλερώο θαη 

αδηάιεηπηα ρσξίο λα ελνριεζεί από νπνηνλδήπνηε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην Σώκα 

Διιήλσλ Πξνζθόπσλ γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιερζεί όηη έπαπζε λα ιεηηνπξγεί από ην ίδην 

ρξνληθό δηάζηεκα (ηέιε ηνπ 1980) ζηνλ Πνιύγπξν θαη ην πθηζηάκελν από παιηά ηκήκα 

πξνζθόπσλ Πνιπγύξνπ. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν όηη ην παξαπάλσ νηθόπεδν κεηά ηνπ θηίζκαηνο 

έπαπζε λα ρξεζηκνπνηείηαη από ην Σώκα Διιήλσλ Πξνζθόπσλ εδώ θαη ηνπιάρηζηνλ 30 ρξόληα 

θαη δελ γίλεηαη πιένλ νύηε ε ζηνηρεηώδεο ζπληήξεζή ηνπ, δηαιύζεθε δε από ηόηε θαη δελ 

ιεηηνπξγεί ζηνλ Πνιύγπξν αθόκε θαη ην πξνϋθηζηάκελν ηκήκα Πξνζθόπσλ Πνιπγύξνπ, 

εμέιεηπαλ νη ιόγνη πνπ είραλ ππαγνξεύζεη ηελ γελόκελε δσξεά ηνπ όινπ νηθνπέδνπ θαη αλ δελ 

επελέβαηλε ν Γήκνο ζα είρε θαηαζηεί έλα εηνηκόξξνπν θηίζκα. 

 Μάιηζηα ζηελ πξάμε, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην αθίλεην από ηνπο Πξνζθόπνπο γηα ηνλ 

ζθνπό γηα ηνλ νπνίν δσξίζεθε θαη έιαβε ηνλ ραξαθηήξα ελόο εγθαηαιειεηκκέλνπ νηθνπέδνπ 

θαη θηίζκαηνο κεηαβιεζείζεο πιήξσο ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία έγηλε ε δσξεά, γη’ απηό θαη ην 

Γ.Σ. κε ηελ ζεκεξηλή νκόθσλε απόθαζή ηνπ, πξνβαίλεη κε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 2, 

ηνπ αξ. 184 ηνπ Ν. 3463/06, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 496-512 ηνπ 

Αζηηθνύ Κώδηθα, ζηελ ΑΝΑΚΛΖΣΖ θαη ΛΥΣΖ ηεο δσξεάο ηνπ παξαπάλσ νηθνπέδνπ κεηά 

ηνπ πθηζηάκελνπ ζ’ απηό θηίζκαηνο θαη ε θπξηόηεηα ηνπ όινπ θαη κε ιεπηνκέξεηα 

πεξηγξαθόκελνπ θαηά ηα παξαπάλσ νηθνπέδνπ (βι. κε αξηζ. 14782/15-8-1955 δσξεηήξην 

ζπκβόιαην ηνπ Σπκβνιαηνγξάθνπ Πνιπγύξνπ θ. Νηθνιάνπ Εακπνύλε) θαη ηνπ πθηζηάκελνπ ζ’ 

απηό θηίζκαηνο επαλέξρεηαη ζην Γήκν Πνιπγύξνπ.      

 Τέινο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν Γήκνο Πνιπγύξνπ έγηλε απνθιεηζηηθόο θύξηνο, λνκέαο 

θαη θάηνρνο ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ γηαηί λέκεηαη θαη δηαθαηέρεη απηό κε θαιή πίζηε θαη 

δηάλνηα θπξίνπ από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη  κεηέπεηηα κε όια ηα πξνζόληα ηεο 

έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο θαη κάιηζηα από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2000 έγηλε θαη επίζεκνο 

ζπλδξνκεηήο ηεο ΓΔΖ κηα θαη ειεθηξνδνηήζεθε ην σο άλσ αθίλεην κε αίηεζή ηνπ (10-2-

2000) θαη έθηνηε ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μνπζηθήο Πνιπγύξνπ θαη 

δηαθόξσλ ζπιιόγσλ ηνπ». 

 Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2, ηνπ αξ. 184 

ηνπ Ν. 3463/06, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 496-512 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ σ λ α 
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 Σελ αλάθιεζε θαη ιύζε ηεο δσξεάο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Πνιύγπξν 

θαη ζηελ ζέζε  «Γπκλάζην» εκβαδνύ 700ηκ. ζπλνξεπόκελν βόξεηα κε κνλνπάηη ηεο 

δεκνηηθήο νδνύ, αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία Γεκεηξίνπ Βνξδνύ, λόηηα κε ηδηνθηεζία 

Σξηαληαθύιινπ Παπαζηεξίνπ θαη δεκνηηθό ρώξν θαη δπηηθά κε θήπν ηδηνθηεζίαο 

επαλνξζσηηθώλ θπιαθώλ κεηά ηνπ πθηζηάκελνπ ζ’ απηό θηίζκαηνο. 

 Ζ θπξηόηεηα ηνπ όινπ θαη κε ιεπηνκέξεηα πεξηγξαθόκελνπ θαηά ηα παξαπάλσ 

νηθνπέδνπ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ ζ’ απηό θηίζκαηνο επαλέξρεηαη ζην Γήκν Πνιπγύξνπ, 

θαζώο έρεη εθιείςεη ν ιόγνο πνπ επέβαιε ηελ ελ ιόγσ δσξεά, αιιά θαη γηαηί λέκεηαη θαη 

δηαθαηέρεη απηό κε θαιή πίζηε θαη δηάλνηα θπξίνπ από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

θαη κεηέπεηηα κε όια ηα πξνζόληα ηεο έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο, θαη έθηνηε 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μνπζηθήο Πνιπγύξνπ θαη δηαθόξσλ 

ζπιιόγσλ ηνπ. 

 Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο απόθαζεο απηήο ζηα βηβιία 

κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Πνιπγύξνπ». 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 483/2011 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 24 -11-2011 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 
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