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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης αποζημίωσης 

ζημιών από εκτέλεση έργων του Δήμου (άρθρο 186 Ν. 3463/2006)  

για το έτος 2021». 

 

Σήμερα, την 28η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα από 09.00΄ έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14821/24-12-2020 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 

87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

Δεν συμμετείχε στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρείται απών ο κος 

Ευστάθιος Φυρινίδης.  

 Παρόντες είκοσι έξι (26) και απόντες ένας (1).  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26/28-12-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 215/2020 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών απόσπασμα από την αριθμ. πρωτ. 

14620/18-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 

εξής: 
«…ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης αποζημίωσης 

ζημιών από εκτέλεση έργων του Δήμου (άρθρο 186 Ν.3463/2006), για το έτος 2021. 

 

Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στην επόμενη ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. του Δήμου 

Δοξάτου το θέμα με τίτλο «Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης 

αποζημίωσης ζημιών από εκτέλεση έργων του Δήμου (άρθρο 186 Ν.3463/2006), για το έτος 

2021». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 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. 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, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.3463/06, για τη διαπίστωση ζημιών σε 

ιδιοκτησίες από εκτέλεση έργων, η οφειλόμενη αποζημίωση ορίζεται με πρωτόκολλο που 

συντάσσει η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του ίδιου νόμου. 

Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων 

εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. (άρθρο  191 Αγορά ακινήτων)…» 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 186  & 213 του Ν. 3463/2006.  

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. Την πρόταση περί συγκρότησης της επιτροπής του θέματος, που τέθηκε 

υπόψη των μελών του σώματος με το από 24/12/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 18 υπέρ και 8 παρών  

Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κο Μπερμπερίδη Αθανάσιο ως μέλος της επιτροπής 

καθορισμού τιμήματος εκποίησης, εκμίσθωσης , αγοράς ακινήτων των διατάξεων του 

άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 και εκτίμησης αποζημίωσης ζημιών από εκτέλεση 
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έργων του Δήμου του άρθρου 213 παρ. 2 του ιδίου νόμου για το έτος 2021, με 

αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη. 

 

Παραπέμπει το θέμα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να 

εκδοθεί απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της ως άνω επιτροπής.  

 

Παρών δήλωσαν οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ζουμπούλογλου, Ιωάννου, 

Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μουλιστάνος, Στάντζιος.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 215/28-12-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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