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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 23/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

        Σηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα είθνζη (20) ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τξίηε θαη ψξα 

19:00 ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 

23/16.12.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, ε νπνία επηδφζεθε 

θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

       Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο 

θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ                                 

      

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ηωάλλεο 
3 Βνξδόο Υξήζηνο 17 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θωκάο 
6 αξάληε Μαξία 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
7 Ενύλε ηέιια 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22   

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23   

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24   

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν 25   

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 26   

13 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 27   

14 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 
 

ΑΠΟΝΣΔ : 

1 Πύξξνο Ηωάλλεο 

2 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο 
4 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
5 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
6 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 

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

ησλ πξαθηηθψλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθαλ νη θ.θ.: α) Σαξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκχιηαο θαη β) Σάξξεο Νηθφιανο, Ταμηάξρε. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο : 4
ν
  Αγνξά αθηλήηνπ Καξακάλνπ – Γθιάβα γηα αμηνπνίεζε αθηλήηνπ 

Κόηζηαλνπ 
Αξηζκόο Απόθαζεο : 518  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 4
ν
 ζέκα, 

έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε: «Όπσο μέξεηε, ν Γήκνο καο κε ην ππ’ αξηζ. 

25504/15-5-2009 ζπκβφιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Πνιπγχξνπ θ. Σηέιιαο Κεξδεκειίδνπ, πνπ 

κεηαγξάθηεθε λφκηκα ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Πνιπγχξνπ ζηνλ ηφκν 82 θαη κε 

αξ.232, έγηλε θχξηνο λνκέαο θαη θάηνρνο ελφο αζηηθνχ αθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ ήδε απνβηψζαληνο 

Γηθεγφξνπ Φαιθηδηθήο θ. ηέθαλνπ Κόηζηαλνπ, θαη κε ηνπο αλαθεξφκελνπο ζε απηφ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα δηαξξπζκίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην νηθφπεδν θαη ηελ 

νηθία πνπ ηνπ δψξηζε ε Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξία Φαιθηδηθήο (Η.Λ.Δ.Φ.), ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη 

ν φινο ρψξνο σο Λανγξαθηθφ Μνπζείν Οηθνγελείαο Σηέθαλνπ-Αζαλαζίαο Κφηζηαλνπ. 
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 Δηδηθφηεξα κε ην παξαπάλσ ζπκβφιαην θαη κε ηελ δσξεά απφ ηελ Η.Λ.Δ.Φ., κεηαβηβάζηεθε ζην 

Γήκν καο κε δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο κηα παιηά θαηνηθία, πνπ είλαη θηηζκέλε ζε νηθφπεδν 

εκβαδνχ 474,88 η.κ. θαη πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ 17
εο

 Μαΐνπ 1821 ζηνλ Πνιχγπξν, κε αξηζκφ νδηθήο 

αξίζκεζεο 32, θαη ην φιν νηθφπεδν ζπλνξεχεη βφξεηα κε ηελ παξαπάλσ νδφ θαη κεξηθά κε ηελ 

ηδηνθηεζία Π. Γθιάβα, αλαηνιηθά κε ηδηνθηεζία Π. Γθιάβα, Θ. Θενδνζνχδε θαη Μαξηγψο 

Αηθαηεξηλάξε, λφηηα κε δξφκν θαη δπηηθά κε ηδηνθηεζία Θέθιαο – Εαραξία Κφηζηαλνπ, ελψ ηέινο ε 

νηθία απνηειείηαη απφ ππφγεην 103,68 η.κ., ηζφγεην 122,88 η.κ. θαη πξψην πάλσ απνζεθεπηηθφ ηζφγεην 

φξνθν εκβαδνχ 122,88 η.κ.  

 Ωο λέα δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, εληάμακε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ζθεπήο ηνπ παξαπάλσ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, αιιά θάηη ηέηνην ζηάζεθε 

αδχλαην, δηφηη φηαλ επηρεηξήζεθε λα ζπληαρζεί κειέηε, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζθεπή ηνπ παξαπάλσ 

θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ήηαλ θνηλή κε ην φκνξν αθίλεην ηδηνθηεζίαο Θ. Θενδνζνχδε θαη Η. 

Καξακάλνπ φπσο επίζεο θαη ην φιν αθίλεην (θνηλά ζεκέιηα θ.ι.π.) κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

εθηειεζηεί ην έξγν θαη λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ην νηθνδφκεκα. 

 Δλφςεη ησλ παξαπάλσ θαη θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ θ.θ. Ησάλλε Καξακάλνπ θαη Γεκεηξίνπ Γθιάβα 

ελεξγνχληνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπδχγνπ ηνπ, γηα ηελ αγνξά εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ηνπ φκνξνπ 

αθηλήηνπ ηνπο πνπ ζα βνεζήζεη ηα κέγηζηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Κνηζηαλέηθνπ (ζπγθξνηήκαηνο), 

ζεσξψ φηη είλαη κεγάιε επθαηξία θαζψο είλαη ην κνλαδηθφ φκνξν αθίλεην πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ φινπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο «Κφηζηαλνπ», θαη ζα σθειήζεη ηνλ Γήκν ηα 

κέγηζηα. 

 Δηδηθφηεξα πξφθεηηαη γηα έλα αζηηθφ αθίλεην πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ πξνυθηζηάκελν ηνπ 1923 

νηθηζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Πνιπγχξνπ, θαη εηδηθφηεξα ελφο νηθνπέδνπ εκβαδνχ 326,25 

η.κ., πνπ ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο Σηέθαλνπ Κφηζηαλνπ ήδε δήκνπ, λφηηα κε 

δεκνηηθή νδφ, δπηηθά κε θεξφκελε ηδηνθηεζία Μαξίαο Τζακνπξηζή θαη βφξεηα κε δεκνηηθή νδφ φπσο 

απηφ θαίλεηαη κε ηα αιθαβεηηθά ζηνηρεία Α΄-Β΄-Γ΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄-Ζ΄- Θ΄-Η΄-Κ΄-Λ΄-Μ΄-Ν΄-Α΄ ζην 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Κσλζηαληίλνπ Εηάθνπ, πνπ 

επηζπλάθζεθε ζην κε αξ.14816/24-2-2005 αγνξαπσιεηήξην ζπκβφιαην ηεο Σπκβνιαηνγξάθνπ 

Πνιπγχξνπ θ. Αλαζηαζίαο Κνπγηψλε, θαη ζην νπνίν (νηθφπεδν) ππάξρεη παιαηά δηψξνθε νηθία κε 

ππφγεην απνζεθεπηηθφ ρψξν εκβαδνχ 100,44 η.κ. ηζφγεην φξνθν εκβαδνχ 96,83 η.κ. θαη πξψην φξνθν 

εκβαδνχ 78,74 η.κ. 

 Τν παξαπάλσ αθίλεην είρε πεξηέιζεη ζηνπο αηηνχληεο (πσιεηέο) κε ην κε αξηζ.1481/6/2005 

αγνξαπωιεηήξην ζπκβόιαην ηεο Σπκβνιαηνγξάθνπ Πνιπγχξνπ θ. Αλαζηαζίαο Κνπγηψλε, πνπ 

κεηαγξάθηεθε λφκηκα ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Πνιπγχξνπ. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ εηζεγνχκαη λα αγνξαζζεί απεπζείαο απφ ηνλ Γήκν Πνιπγχξνπ (αξ.191 παξ. 1 

εδ.2) κε ην πνζφ πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή (παξ. 5, αξ. 186 ηνπ Ν. 3463/2006) ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ην αίηεκα ησλ αηηνχλησλ. 

 Μάιηζηα γηα ηελ θξηλφκελε πεξίπησζε, αλ θαη ηππηθά δελ απαηηείηαη, ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή 

έθζεζε εθηίκεζεο ησλ νξθσηψλ εθηηκεηψλ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ απηνχ ζην πνζφ 

ησλ 102.000,00 €. 

 Ωο πξνο ην αίηεκα ηνπ εθ ηωλ πωιεηώλ Γεκ. Γθιάβα ελεξγνχληνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπδχγνπ 

ηνπ, γηα ηελ κεηαβίβαζε ζε απηφλ αληί ηνπ πνζνχ ησλ 10.000,00 € ελφο εδαθηθνχ ηκήκαηνο ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 27,2 η.κ. θαη πνπ θαίλεηαη κεηαμχ ησλ αιθαβεηηθψλ ζηνηρείσλ Α΄-Β΄-Γ΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄-Α΄ ζην 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ κεραληθνχ Ησάλλε Καξακάλνπ, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί, γηαηί 

αθελφο κελ απαηηείηαη δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, θαη ην θπξηφηεξν, έρεη 

αλνίγκαηα (παξάζπξα) ην θηίξην ηεο νηθίαο Κφηζηαλνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ), νπφηε εθ ησλ 

πξαγκάησλ ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά πνιενδνκηθά θαη αζηηθήο θχζεσο ζέκαηα. 

 Σε θάζε πεξίπησζε φκσο, εηζεγνχκαη λα γίλεη δεθηφ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ζα παξακείλεη 

αδφκεηνο εζαεί θαη φηη δεζκεχεηαη γηα απηφ ηφζν ν Γήκνο φζν θαη ν νπνηνζδήπνηε εηδηθφο ή θαζνιηθφο 

δηάδνρφο ηνπ». 

 Σην ζεκείν απηφ δήηεζε ηνλ ιφγν ν εθ ησλ αηηνχλησλ θ. Ηωάλλεο Καξακάλνο, ν νπνίνο θαη 

δήισζε φηη αλαιακβάλεη δσξεάλ ηελ ζχληαμε θαη παξάδνζε ζηνλ Γήκν κηαο πιήξνπο θαη 

νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηελ πιήξε αλαθαίληζε θαη ησλ δχν θηηξίσλ (Κφηζηαλνπ θαη Καξακάλνπ- 

Θ. Θενδνζνχδε), ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ Γήκν λα εθκεηαιιεπζεί νπνηνδήπνηε δεκφζην ή 

Δπξσπατθφ πξφγξακκα θαη ηειηθά λα είλαη έηνηκν ην θηίξην λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ Μνπζείν Κφηζηαλνπ 
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(αξρηθά ηνπιάρηζηνλ ην έλα θηίζκα) θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πσινχκελν γηα νπνηνλδήπνηε άιιν 

ζθνπφ ζέιεη ν Γήκνο. 

 Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 186 

θαη 191 παξ. 1 εδ. β. ηνπ Ν. 3463/2006 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1. Γέρεηαη ηηο αηηήζεηο ηωλ αηηνύληωλ. 

2. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αγνξά ηνπ παξαπάλω αθηλήηνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 191 παξ. 1 εδ. β. ηνπ Ν. 3463/2006, θαζώο θξίλεη νκόθωλα όηη είλαη ην κόλν 

θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξωζε εηδηθνύ δεκνηηθνύ ζθνπνύ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, 

θαη εηδηθόηεξα ηελ δξάζε θαη ιεηηνπξγία ελόο εληαίνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ θαη 

κε ρώξνπο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ελ γέλεη, κε ην πνζό πνπ ζα  πξνζδηνξηζζεί 

κε λέα απόθαζε ηνπ Γ.. αθνύ πξνεγνπκέλωο θαζνξηζζεί θαη από ηελ επηηξνπή 

ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 186 ηνπ Ν. 3463/2006 όπωο ηζρύεη ζήκεξα. Ζ Δπηηξνπή ζα 

ζπζηαζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη νξίδεη γηα ηνλ ζθνπό απηό ωο κέιε ηνπ 

ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό θαη ηελ Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ (ππάξρεη ήδε εθηίκεζε θαη ηνπ ζώκαηνο 

ηωλ νξθωηώλ εθηηκεηώλ γηα ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ). 

3. Γέρεηαη ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κε ηα αιθαβεηηθά ζηνηρεία Α΄-Β΄-Γ΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄-Α΄ 

εκβαδνύ 27,2 η.κ. πνπ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ζηελ νδό 17
εο

 Μαΐνπ 1821 αξηζ. 32-34, θαη ζπλνξεύεη 

βόξεηα κε ηελ ηδηνθηεζία Γ. Γθιάβα, λα παξακείλεη εζαεί αδόκεην δεζκεπκέλνπ 

ηνπ Γήκνπ θαη θάζε εηδηθνύ ή θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ, όξνο πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ζην ζρεηηθό αγνξαπωιεηήξην ζπκβόιαην. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Πνιπγύξνπ θ. Αζηέξην Εωγξάθν γηα ηελ ππνγξαθή 

ηωλ ζρεηηθώλ ζπκβνιαίωλ θαη θάζε άιινπ απαηηνύκελνπ δεκόζηνπ ή ηδηωηηθνύ 

εγγξάθνπ γηα ηελ πεξαίωζε όιωλ ηωλ παξαπάλω. 

5. Ζ δαπάλε γηα ηελ αγνξά πνπ ζα γίλεη (θεθάιαην, ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα, 

ακνηβέο θ.ι.π.) ζα βαξύλνπλ ηνλ δήκν Πνιπγύξνπ. 

6. Ο Γήκνο απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε ηνπ εθ ηωλ αηηνύληωλ θ. Ηωάλλε Καξακάλνπ γηα 

ηελ δωξεάλ θαη ρωξίο νπνηαδήπνηε ακνηβή ζύληαμε ηωλ απαηηνύκελωλ κειεηώλ 

γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε-αλαθαίληζε ηνπ εληαίνπ πιένλ θηίζκαηνο 

(Κόηζηαλνπ θαη πωινύκελνπ) εθθξάδνληαο πξνο απηόλ ηηο δεκόζηεο επραξηζηίεο 

ηνπ γηα ηελ πξνζθνξά απηή, θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ κε θάζε 

δεκόζην ή ηδηωηηθό κέζν έθθξαζε ηωλ επραξηζηηώλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δωξεηή. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 518/2011 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 21 -12-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 
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