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T  E  I Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  

ΤΜ ΗΜ Α

ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΓΟΕ

Η παρ ούσα εμ<γασί·α μ s τίτλο, " Δημοτική Περιουσ ία — 

Περιουσία Δήμου Καλαμάτας· " έχει· σκοπό να ασχοληθεί γενικά με 

την περιουσία των Οργανισμών Τοπικής· Αυτοδιοίκησης < πρώτης· 

βαθμίδας ) δηλαδή των Δήμων και- Κοινοτήτων και- να παρουσιάσει 

όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία γι·α την περι-ουσι'α του 

Δ ή μ ο υ Κ α λ α μ ά τ α ς· »

Στην εργασία αυτή 9α αναφέρουμε ότι- ισχύει- για την 

περι-ουσι'α των Δήμων και- Κοινοτήτων, τι·ς· υποχρεώσει-ς- των

δ η μ οτι-κ ώ ν κ α ι κ οι-νοτι-ι■i ών α ριχών όσο αφορά την nsp i-ouci'ci των

Δ ή μ ω ν κ α ι- Κοι-νοτ ή τ ω ν τους, σχετικά με TTjV s κ n o C Tj σ τ\ UT|Ç

περιουσίας των 0.Τ.ft. κ. λ. π.

Πιο συγκεκριμένα s

Στο πρώτο κεφάλαιο το οποίο έχει- τίτλο " -Γενικές 

Υποχρεώσει ς· ·-- Προστασι'-α Περιουσίας Ο„ Τ „ ft. 11 9α αναφερθούμε

στις γενικές υποχρεώσεις των δημοτικών και- κοινοτικών 

αρχόντων σχετικά με την προστασι'-α και- αξιοποίηση της 

περι-ουσι'-ας των Ο., Τ. ft. και- πως επιτυγχάνεται- αυτό. Για την 

νομοθεσία τη σχετική με την προστασι'-α της περι-ουσι'α των 

O.T.ft. Επίσης για την καταγραφή και- την διάθεση της παραπάνω 

αναφερόμενης περι-ουσι'-ας. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό 

αναφερόμαστε στην περι-ουσι'α των νέων Δήμων και- Κοι-νοτήτων οι- 

οποίοι προκύπτουν από συνένωση άλλων Δήμων ή Κοι-νοτήτων.
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Ετο δεύτερο κεφάλαιο τ ο  οποίο έχει τίτλο " Περιουσία 

Ο, ΤEft» σε περίπτωση Αναγνώριση Δήμου ή Κοινότητας· και- σε 

ένωση Δήμων ή Κοινοτήτων ” θα αναφερθούμε σχετικά μιε την 

ακίνητη περιουσία στην περίπτωση απόσπασης ή αναγνώρισης 

Δήμου ή Κοινότητας ως ίδιου συνοικισμού. Την τύχη της 

περιουσίας Δήμων και· Κοινοτήτων σε περίπτωση ένωσης τους και 

δημιουργίας νέου Δήμου ή Κοινότητας. Επίσης πως κατανέμονται

οί- οφειλές σε περίπτωση προσάρτισης ή αναγνώρισης Δήμου ή 

Κ ο ι- V ό τητα ς.

Ετο τρίτο κεφάλαιο το οποίο έχει- τίτλο " Διάθεση - 

Δι. αχε ιρηση Βοσκοτόπων " θα α να φερ8ούμ ε στον τρό π ο με τον 

οποίον γίνεται- η εκμετάλλευση βοσκοτόπων που ανήκουν στο 

κράτος, οι οποίοι- όμως δίνονται- στους Δήμους ή τις Κοινότητες 

στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται-, για εκμετάλλευση. Για 

ιδιωτικούς βοσκοτόπους των οποίων όμως η χρήση έχει- αφεθεί 

στην κοινή χρήση καθώς και· όλες οι· σχετικές διατάξεις.

Στο τέταρτο κεφάλαιο το οποίο έχει- τίτλο " Κτηματολόγια" 

•θα αναφερθούμε καταρχήν γενικά για το κτηματολόγιο, Ετη 

συνέχεια για τα κτηματολόγια των Ο,Τ.Α. , ποιά ακίνητα 

ανήκουν στους Δήμους, για την υποχρέωση κατάρτιση 

κτηματολογίου, τον τρόπο ενημέρωσής του καθώς επίσης και για 

τις επι-τροπές κτηματολογίου και την σχετική νομοθεσία.

Ετο πέμπτο κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο " Δωρεές
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Δτ{ μ οχ-1 κών κα ι· Ko ινοτ ι-κών ακινήτων " θα αναφερ-θούμε στη

δ ι- ci δ κ c< (5 C α της δωρεάς ακι ν ή τ ω ν X" α ο π ο ί α ανήκουν σε Δήμους ή

Κ Ο 1· V Ó U Τ| Τ· >£ C;,, π ό τε επι-τρέπετ α ι· ν α γ ί ν ε. τ α ι· κ α ι- γ ι- α π ο ι· ό σ κ οπό.

Πότε ΰχουμχ ε π ι· σ τ ρ ο φ ή κ υ ρ ι · ό τ η τ α ς δ ω ρ η 8 έ ντ· ο ς α κι- ν ή τ ο υ σ τ ο Δ ή μ ο

ή στην Κοινότητα στην οποία ανήκε και· για τους· λόγους· της 

ε: π ι ο- τ ρ ο φ ή ς· τ η ς κ υ ρ ι· ό τ η τ α ς· » Τ ε λ ε ι- ώ ν ο ν τ α ς α ν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε ο τ η ν 

περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού ή 

Κ ο ι ν ο τ ι i ; ο ύ α κ ι- ν ή τ ο u .

Στο έκτο κεφάλαιο το οποί'-ο έχει· τίτλο " Εκποίηση 

ακινήτων Δήμων και· Κοινοτήτων " 8α αναφερθούμε στην

διαδικασία και στους τρόπους εκποίησης δημοτι-κών και· 

κοινοτικών ακινήτων- Για την εκποι'ηση οικοπέδων σε άστεγους 

δημότες καθώς επίσης και· γι·α την διάθεση αποκαλυπτομένων 

καλλιεργητικών εκτάσεων, με όλη τη σχετική νομοθεσία.

Στο έβδομο κεφάλαιο το οποι-ο έχει· τίτλο " Ανταλλαγή 

ακινήτων " 8α αναφερθούμε στην ανταλλαγή ακινήτων κυριότητας 

Δήμου ή Κοινότητας με ακίνητα ιδιωτών. Για την διαδικασία και- 

τους λ ό γ ο υς α ν τα λ λ α γ ή ς «

Σχ·ο όγδοο κεφάλαιο το οποίο 

θα αναφερθούμε στην διαδικασία 

ανήκουν σε ιδιώτες, από

έχει- τίτλο ” Αγορά ακινήτων” 

α γ· ο ρά ς α κ ι· ν ή τ ω ν, τ α ο π ο ό α

Δ ή μ ο υ ς ή Κ ο ι· ν ό τ η τ ε ς .

Στο ένατο κεφάλαιο το οποίο έχει- τίτλο " Εκ μίσθωση



α κ ι V ή τ  ω ν τ  ω ν  Δ ή μ ω ν  κ α ι· τ ω ν Ko ι- νοτ ήτων ■9 α c< ν  α φ s  ρ θ  ο ύ  μ ε

•γενικά στην εκμιίσθωση ακινήτων, για την διαδικασία εκμιίσθωσης 

ακινήτων < με ή χωρίς- δημοπρασία > » Επίσης- θα μιλήσουμε για

την εκ μίσθωση ακινήτων σε συνεταιρισμούς·«

Στο δέκατο κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο " Μίσθωση 

ακινήτων από Δήμους και- Κοι-νότητες " θα αναφερθούμε στην 

δι-αδικασία την οποία πρέπει· να ακολουθήσουν οι- Δήμιοι- tien- οι- 

Κοινότητες- προκει-μιένου να μιι-σθώσουν ακίνητα τα οποία ανήκουν 

σε τρίτους»

Στο ενδέκατο κεφάλαιο το οποίο έχει- τίτλο " Εκμιίσθωση 

Γης- των Δήμιων και- Κοινοτήτων 11 θα αναφερθούμιε στην διαδικασία 

και- στους όρους εκμιετάλλευσης της- γης- και- την διάθεση αυτής 

σε κατοίκους- του Δήμιου ή της K o ι-νότητας στους οποίους ανήκει 

η υπό εκμιίσθωση γης.

Στο δωδέκατο κεφάλαιο το οποίο έχει- τίτλο 

” Εκμετάλλευση Δημοτικών και- Κοινοτικών Δασών " θα 

αναφερθούμιε στην διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί από 

μέρους του Δήμιου ή της Κοινότητας που έχει στη διάθεσή του 

Δάση και- τα οποία θέλει- να εκμεταλλευτεί.

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο το οποίο έχει- τίτλο " Ακίνητη 

περιουσία που ανήκει- σε περισσότερους Δήμιους ή Κοινότητες " 

θα αναφερθούμιε στον τρόπο δι-αίκησης και- εκμιετάλλευσης
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ακινήτων τα οποία ανήκουν εέ;’ αδιαίρετου οξ: περισσότερους

Δήμους- ή Κοινότητες-, τον τ ρ ό π ο λήψης των αποφάσεων, από τους 

εν λόγω Δήμους ή Κοινότητες, σχετικά με την εκμετάλλευση 

των ακινήτων αυτών. En όσης για τις 5ι·αδικασι'·ες εκποίησης των 

ακιVήτων αυτών.

Στο δάκατο τέταρτο κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο " Κινητά 

πράγματα Δήμων και Κοινοτήτων " θα αναφερθούμε στην

διαδικασία εκποίησης κινητών πραγμάτων των Δήμων και 

Κοινοτήτων σε τρίτους και για την διαδικασία δωρ<εάς κινητών 

πραγμάτων που ανήκουν στους Δήμους- και στις Κοινότητες.

Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς μ ι λ ά μ ε γ ι <:< τ η ν δ ι α δ ι κ α σ ί α κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς

α ν τ ι κ ε ι- μ έ ν ω ν χ ω ρ ί ς α % £ α, Δήμων και Ko ι-νοτ ήτων.

Ετ ο δéκατο πέμπτο κεφάλαιο το ο π οί ο

" Παραχώρηση Περιουσιακών Στοιχείων

έχει τίτλο 

Δήμους και

Κοινότητες " θα αναφερ<θούμε στην διαδικασία παραχώρησης 

περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου σε Δήμους και Κοινότητες.

Εχ-ο δέκατο έκτο κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο " Ανέγερση 

κατοικιών και διδακτηρίων " θα αναφερθούμε στην διαδικασία 

ανέγερσης και παραχώρησης της χρήσης κατοικιών σε άστεγους 

δημότες καθώς επίσης και για την ανέγερση διδακτηρίων.

Στο δέκατο έβδομο κεφάλαιο το οποίο

" Περιουσία του Δήμου Καλαμάτας

:χει τιτΛο

θα αναφερθούμε στην
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περι-ουσι'α του Δήμου Καλαμάτας· όπως· αυτή είχε 5 ι·αμιορφωθεί το 

1998 .. Αναφερόμαστε μόνο στην περι,ουσι'α του Δήμου Καλαμάτας- 

όπως αυτή είχε πριν την συνένωση με τον νόμο Καποδίστρι-α, 

επειδή δεν έχει· γίνει- ακόμη καταγραφή της περι·ουσι'·ας των 

κοινοτήτων οι οποίες προσαρτίστηκαν στον Δήμο«

Στον Επίλογο της εργασίας αυτής θεωρήσαμε σκόπιμο να 

α να φερθούμε με λίγα λόγια στο Εθνικό Κτηματολόγιο μι·α και· 

τώρα γάνεται- κτημιατογράφηση της περι-οχής μας και επειδή και· 

αυτό έχει- σχέση με περιουσία.

Το υλικό στο οποι'-ο στηρίχθηκε αυτή η εργασία προέρχεται, 

από την ι-σχύουσα νομοθεσία, από εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών σχετικές με: την περι-ουσάα των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδι οίκησης ( Ο. T. fl. > πρώτης βαθμίδας δηλαδή των δήμιων και· 

κοινοτήτων, από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, από 

αποφάσεις των Δικαστηρίων σχετικές μιε το θέμια, από στοι-χεία 

της K. Ε. Δ. K. Ε. , από στοιχεία του Δήμιου Καλαμιάτας κ αι- 

βιβλιογραφία υπευθύνων του Υπουργείου Εσωτερι-κών.

Για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας οφείλουμε να 

ευχαριστήσουμε αφενός τον καθηγητή του Τ.Ε. I. Καλαμάτας 

κύριον Αρχοντή Χρήστο ο οποίος παρακολούθησε την συγγραφή 

αυτής και- αφετέρου τους υπευθύνους του Δήμιου Καλαμάτας γι.α 

την πολύπλευρη βοήθεια που μας έδωσαν στην συγκέντρωση υλικού
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και πληροφοριών σχετικά με την ολοκλήρωσή της·.

Ακόμη θα ripènsi- να ευχαριστήκουμε τους αρμόδιους του 

γραφείου Κτηματογράφησης του Δήμου Καλαμάτας· για της 

πληροψορι'ες που μας έδωσαν σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Καλαμάτα, Μάιος 1999.



Κ Ε Φ Α Π Α ΙΟ  I o

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο.T.Α.

1. Πρ«οστασία Περι-ουσύας-,
Οι Δήμοι, και· οι κοινότητες· οφείλουν να διατηρούν και να 

προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους < σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου £40 του Π. Δ/τος 410/1995 >.

Σπουδαιότατης σημασίας θάμα και πρόβλημα ήταν από τα παλιά 

ακόμα τα χρόνια για τους Δήμους η προστασία της περιουσίας 

τους από κάθε είδους αμφισβήτηση και από τις αυθαίρετες 

καταλήψεις των πολιτών. Είναι σ’όλους γνωστό, ότι, κατά την 

τελευταία εικοσαετία σημειώθηκαν αλλεπάλληλες καταπατήσεις 

από οικοπεδοφάγους, οι οποίοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν σε 

υπέρτατο βαθμό την ανάγκη των πολιτών για την απόκτηση 

στέγης, είτε σαν κύρια κατοικία είτε για παραθεριστική και το 

πρόβλημα είχε οςυνθεί. Τα παραπάνω ανάγκασαν τους Δήμιους και 

τις Κοινότητες να εμιπλακούν σε δαπανηρές δίκες και την λήψη 

ασφαλιστικών μιέτρων για την προστασία της ακίνητης περιουσίας 

τους, μιε αντίθετα πολλές φορές αποτελέσματα. Στην κατάσταση 

αυτή ήρθε να θέσει τέρμια 

προστασίας της περιουσίας

Αυτοδιοίκησης και ρυθμιίσεις 

επεκτάθηκε η εφαρ<μιογή του Α. 

των δημιοσίων κτημιάτων

Η ακίνητη περιουσία 

προστατεύεται σύμιφωνα μιε τις

το Ν. Δ/γμια 31/198Θ " Περί

των Οργανισμιών Τοπικής

ετέρων θεμιάτων " μιε το οποίο 

Ν. 1539/193Ö " Γίερ>ί προστασίας 

και στους Ο. Τ. Α.

των δήμιων και κοινοτήτων 

διατάξεις της νομιοθεσιάς " περί
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προστασίας της- ακινήτου περιουσίας- του δημοσίου ", όπως 

ισχύουν κάθε φορά. < 0ι· σχετικές· διατάξεις: είναι· του Ν. Δ /τος 

31/1960 " περί'· προστασίας της- περιουσίας των Οργανι σμών 

Τοπικής· Λυτοδιοίκησης " και· του ft. Ν. 1539/1938 " περί'·

προστασι'ας των δημοσίων κτημάτων " ( άρθρα 1 μέχρι- 24) τα

οποία εφαρμόζονται· κατ’ αναλογία και· στην περίπτωση αυτή.

2. Υποχρεώσεις προστασίας περιουσίας Ο.Τ.ft. —
Οξιοποίηση περι-ουσίας Ο. Τ. ft.

α. Υποχρ<έωση δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων.
Μέσα στα καθήκοντα και· τις υποχρεώσεις των δημοτικών και 

κοινοτικών αρχόντων είναι· και· η υποχρέωση της προστασίας της 

ακίνητης και· κινητής περιουσίας των οργαν ι σμιών που διοικούν.

Η υποχρέωση αυτή των δημοτικών και- κοινοτικών αρχόντων 

είναι- συσχετισμένη και- με την αστική ευθύνη που δημιουργεί τα ί

σε βάρος τους, για κάθε ζημιά που τυχόν θα προξενήσουν σε 

βάρος της περιουσίας των οργανισμών που διοικούν από δόλο ή 

βαρειά αμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του 

Δημοτικού και· Κοινοτικού Κώδικα, 

β. Οξιοποίηση περιουσίας Ο. Τ. ft.
Οι Δήμιοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διαχειρίζονται την 

ακίνητη και κινητή περιουσία τους με τρόπο επιμελή και 

αποδοτικό και- να διατηρούν την αξία της. Μέσα, δηλαδή, στις 

γενικές αρμιοδιότητες των Δήμιων και κοινοτήτων για την 

διοίκηση των τοπικών υποθέσεων περιλαμιβάνετα ι και η 

αρμοδιότητα αλλά και η υποχρέωση για την επιμελή και
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αποδοτική S ι-αχείρηση και· διατήρηση, αν όχι· και· αύξηση, της· 

ακ ι'νητης· και· κι νητής· περι ουσίας· τους, για την απόκτηση 

αναγκαίων πόρων προς εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού τους.

Η αξιοποίηση της περιουσίας επιτυγχάνεται- με :

— Την εκμετάλλευση καλλιεργησίμων εκτάσεων.

— Την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων.

— Την εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων.

— Την εκ μετάλλευση δημοτικών λατομείων μαρμάρων και· 

αδρανών υλικών.

— Την εκμετάλλευση βοσκησί μιων εκτάσεων.

— Την εκμετάλλευση ακινήτων από κληροδοσίες και- δωρεές.

— Την εκποίηση, ανταλλαγή και· δωρεά, διάθεση ακινήτων.

Σχετι κές είναι· οι. διατάξεις του Ν. Δ/τος 31/68, του ft. Ν. 

1539/38, του ft.Μ. 263/69, του Ν. 719/77, της Υπουργικής 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 7793/2393/8-10-1977.

Δεν μπορεί'· να γράφει'· υποθήκη σε βάρος των ακινήτων των 

Δήμιων γιατί'· αυτά ει'ναι· εκτός συναλλαγής σύμφωνα με τα άρθρα 

968 και· 971 t o u  ft. K.

Μόνο η επί. των μη κοινοχρήστων πραγμάτων κυριότητα δήμιου 

ή κοινότητας προστατεύεται· από το άρθρο 17 του Συντάγμιατος 

του 1975. Αποτελεί- κατάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης η μιε 

νόμιο αφαίρεση από τους Ο. Τ. ft. , ορι σμιένης διαχειριστι κής 

εξουσίας της περιουσίας τους και· γενικά διοικητικής

δραστηριότητας και· ανάθεσης αυτής αποκλειστικά σε όργανα τα 

οποία δεν ανήκουν στην δι οικητική τους δι-άρθρωση < Σ. τ. Ε. 

3377/1979 ).
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3. Νομοθεσία σχετική με την προστασία της περιουσίας 
των Ο. Τ. ft.

— Κατά το άρθρο 4 του ft. Ν. Ì539/1938 τα επί των ακινήτων 

κτημάτων του δημοσίου δεν υπόκεινται σε καμμιά παραγραφή 

εκτός αν είχε συμπληρωθεί κατά τις προισχύουσες διατάξεις <

X ρη σικ τη σ ί α ).

— Μετά το Ν.Δ/γμα 31/1960 είναι απροστάτευτη νόμω έναντι 

του δήμου ή από τρίτο ασκούμενη νομή εφόσον δεν πηγάζει από 

δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα, το δε 

απροστάτευτο αφορά οποιονδήποτε κάτοχο και νομικό πρόσωπο και 

όταν έχει την εκμετάλλευση που έχει παραχωρηθεί από δήμο ή 

την νομική νομή επί κτήματος κυριότητας του δήμου { ft. Ν. 

242/50 ) .

— Ο Λναγκ. Νόμος 31/1968 δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται 

για αμφισβητήσεις μεταξύ Ο.Τ.ft. ( Ν.Ε. Κράτους 68/73 ).

4. Καταγραφή της περιουσίας- των Ο. Τ. ft.
Λκίνητα και κινητά πράγματα, αξίες και οτιδήποτε άλλο 

ανήκει στην περιουσία των δήμων και κοινοτήτων, πρέπει να 

καταγράφονται στα βιβλία τους. Δηλαδή πρέπει να γίνεται 

καταγραφή των ακινήτων και κινητών πραγμάτων και κάθε άλλου 

υλικού ή αξίας στα βιβλία τα οποία ορίζονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 εδάφ. γ : " βιβλίο διαχειρίσεως

και εκμεταλλεύσεως ακινήτου περιουσίας, κληροδοτημάτων και 

δωρεών ", δ : " κτηματολογίου " και ε: " βιβλίο επίπλων, και

υλικού εν γένει μη αναλωσίμου, του un' αριθμ. 542/25.8.1961
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περί των τηρητέων υπό των δήμων βιβλίων και· τουΒ. Δ / τ ο ς· 

τύπου αυτών

5. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων Ο. Τ. ft.

Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων των δήμιων και

κοινοτήτων επιτρέπεται- < σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

248, 247 παρ. 2, 248, 249, 250, 251, 252, 259 και· 281 του

Δημιοτικού και· Κοινοτικού Κώδικα - θα μιιλήσουμιε στη συνέχεια 

αναλυτι κά γι ’αυτά >, εφόσον τηρηθούν οι ειδι κές· διατάζεις· του 

Κώδικα, και· εφόσον ο σκοπός που επιδιώκεται· μιε την διάθεση 

αυτή εξυπηρετεί το δημιοτικό και· κοινοτικό συμκρέρον. Η

εξυπηρέτηση δηλαδή του δημιοτικού και· κοινοτικού συμιφέροντος-, 

πρέπει να πρυτανεύει πάντα κατά την διάθεση περιουσιακών 

στοιχείων των Δήμιων και· Κοινοτήτων μιε τον επιδιωκόμιενο σκοπό, 

και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Ευμιβούλιο πρέπει να έχει πάντα 

υπόψη του αυτό και να ελέγχει ουσιαστικά αν μιε την διάθεση 

των στοιχείων αυτών εξασφαλίζεται πραγμιατικά το συμιφέρον του 

Δήμου ή της Κοινότητας που δεν είναι μιόνο οικονομιικό αλλά και 

κοινωνικό και αναπτυξιακό.

β. Συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων.
Οι Δήμιοι και οι Κοινότητες οι οποίοι προκύπτουν από 

συνένωση άλλων Δήμιων και Κοινοτήτων γίνονται από την έναρξη 

της λειτουργίας τους καθολικοί διάδοχοι των καταργουμιένων 

Δήμιων και Κοινοτήτων και υπεισέρχονται αυτοδίκαια και χωρίς 

καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
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τ ω ν  σ υ ν ε ν ω θ έ ν τ ω ν δ ήμιων κ α ι· κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν .

Τυχόν δίκες οι. οποίες εκρεμιμούν και- οτις οποίες δι-άδικο 

μέρος είναι- ουνενωθεός δήμιος· ή κοινότητα, συνεχόζονται· στο 

όνομα του véou δήμου, χωρίς· καμιά άλλη διατύπωοη.

< Εχετικάς διατάξει.ς : άρθρο £40 Π. Δ/τος 410/1995.

άρθρο ££3 Π. Δ/τος· 3£3/19β9 

άρθρο £ Νόμου £539/1997 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ Ο. Τ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-

& ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ακί νητη περι ουσία Ο. T. Α. σε περίπτωση αναγνώρσσης 

Δήμιου ή κοινότητας.
Σε περίπτωση που ένας συνοι-κ ι·σμός αποσπάται- από ένα 

δήμιο ή μια κοινότητα και· αναγνωρίζεται. ως· ι-δαίτερος 

συνοι-κι·σμός ή κοινότητα του δήμιου από τον οποίον αποσπάστηκε, 

ισχύουν τα παρακάτω όσο αφορά την ακίνητη περιουσία τους ;

- Τα ακίνητα του συνοικισμού τα οποία είχαν περι-έλβει

στό Δήμιο ή την κοινότητα από τον οποίον τώρα αποσπάται-, 

περιέρχονται- τώρα στο συνοι-κι-σμιό.

- Τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται- στην περιφέρεια του 

συν ο ι-κ ι-σμιού και- ανήκουν στην ιδιωτική περί ι-ουσία του Δήμιου ή 

της Κοι νότητας, από τον οποίον αποσπάστηκε ο συνοι-κ ισμιός, 

παραμένουν στην κυριότητα του Δήμιου ή της Κοινότητας, εκτός 

αν περι-ήλβαν στην κυριότητα τους για χάρη του συνοικισμού. Με 

τον όρο ιδιωτική περιουσία, εννοούνται- τα ακίνητα εκείνα τα 

οποία χρησιμοποιούνται· από το Δημιόσιο για εκμιετάλλευση όπως 

οικοδομιές, καταστήμιατα, α γρ·οκτ ήματα, δάση, λατομιεία κ.λ.π.

- Τα ακίνητα της περι·φέρ<ει·ας του συνοι-κ ι-σμιού, μιας ί μιε 

τις εγκαταστάσεις οι- οποίες βρίσκοντάι πάνω σ’ αυτά, και· τα 

οποία είναι· προορισμένα για την εκπλήρωση του δημιοτικού ή 

κοινοτικού σκοπού, παραμιένουν στην κυριότητα του Δήμιου ή της 

Κοινότητας, από τον οποίον αποσπάστηκε ο συνο ι-κ ισμιός, εκτός
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από την περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω ήταν 

αποκλειστικά προορισμένα για την εξυπηρέτηση του συνοικισμού. 

Εαν τέτοια ακίνητα εννοούνται τα ακίνητα τα οποία είναι· 

αναγκαία για την λειτουργία του συγκροτήματος- π. χ. 

αντλιοστάσιο, νοσοκομείο, βιβλιοθήκη, 

πνευματικό κέντρο, λουτρά, σφαγεία, δημοτική αγορά κ.λ.π.

- Τα κοινόχρηστα ακίνητα τα οποία βρίσκονται- στην 

περιφέρεια του συνοι·κισμιού, περιέρχονται- στον αναγνωριζόμιενο 

Δήμιο ή Κοινότητα. Εαν κοινόχρηστα ακίνητα εννοούνται· εκείνα 

τα οποία προορίζονται- για κοινή χρήση των κατοίκων όπως τα 

άλση, οι δρόμοι·, τα πεζοδρόμια, οι πλατείες, οι γέφυρες, και· 

γενικά οι κοινόχρηστοι- χώροι·.

Τα δικαιώματα για αποκλειστική χρήση ακινήτων, τα οποία 

προϋπάρχουν υπέρ των κατοίκων του συνοικισμού, διατηρούνται·. 

Τα δ ικα ιώμιατα αυτά της αποκλειστικής, δηλαδή, χρήσης των 

κατοίκων του συνοικισμού που αναγνωρίζεται- σε ίδια κοινότητα 

είναι· η άμεση απόλαυση ή η προσωπική μιόνο κάρπωση αυτών και 

όχι η εκμιετάλλευση αυτών για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Εε περίπτωση που γίνεται- απόσπαση συνοικισμού από ένα 

δήμο ή μια κοινότητα και- ένωση αυτού με άλλον δήμο ή 

κοι νότητα τα αποτελέσματα που προβλέποντα ι· παραπάνω 

δημιι ουρ<γούντα 1· υπέρ του δήμιου ή της κοι νότητας μιε τον οποίον 

ενώνεται- ο συνοι·κισμιός και- υπέρ των κατοίκων του συνο ι·κ ισμιού 

< σχετικές διατάζεις οι του άρθρου 4 παρ. £ και- του άρθρου 5 

παρ. 2. του Δημοτικού και. Κοινοτικού Κώδι-κα ). Αν μετά από την 

αναγνώριση του συνοι·κισμιού σε ίδια κοινότητα ή την απόσπαση
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και· την προσάρτι.ση ή ένωση με άλλον Δήμιο ή Κοινότητα, η βοσκή 

δεν περ«ιληφθεί στα όρι·α της· νέας· κοινότητας ή στο Δήμιο ή στην 

Κοινότητα που προσαρτίστηκε ή ενώθηκε, τότε οι- κάτοικοι- του 

συνο ικ ισμιού αυτού εξακολουθούν να έχουν το αποκλει στι κό 

δικαίωμα χρήσης της βοσκής για τις ανάγκες των ξώων τους.

< Σχετικές διατάξεις : άρθρο £41 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο ££4 του Π. Δ/τος 323/1989 

άρθρο 13 του Νόμιου 2129/1993 ).

2. Η τύχη της περιουσίας των Δήμων και- Κοινοτήτων σε 
περίπτωση ένωσης.

Σε περίπτωση κατά την οποίαν έχουμιε ένωση δήμιων ή 

κοινοτήτων μιε δήμιο ή κοινότητα η περιουσία τους περιέρχεται 

στο νέο δήμιο ή στη νέα κοινότητα. Με τις διατάξεις αυτές 

καταργείται- το δικαι'ωμια του συνοικισμιού που πρασαρτάται- σε 

δήμιο ή που αναγνωρίσθηκε σε νέο δήμιο ή κοινότητα να λάβει- 

κατ’ αναλογία μιέρος του χρηματικού υπολοίπου του δήμιου ή της 

κοινότητας απ’ όπου αποσπάσθηκε. Αντίθετα δημιιουργείται· η 

υποχρέωση στο Δήμιο ή στην Κοινότητα όπου προσαρτίσθηκε ο 

συνοι·κισμιός ή που αναγνωρίσθηκε σε: δήμιο να πληρώσει· στο δήμιο 

ή στην κοινότητα απ’ όπου αποσπάσθηκε ο συνοικισμός τις 

οφειλές οι- οποίες προήλθαν από την οφέλεια την οποίαν 

απέκτησε ο συνοι-κι-σμός από την εκτέλεση έργων κοινής αφέλειας 

κατ’ αναλογία προς το μέγεθος της οφέλειας αυτού.

Τα δικά ιώμιατα για την αποκλειστική χρήση των ακινήτων, 

τα οποία προυπήρχαν υπέρ των κατοίκων κάθε δήμου,
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'διατηρούνται..
< Σχετικές- διατάξεις- : άρθρο 242 του Π. Δ /τος- 410/1995 )

άρθρο 235 του Π. Δ/τος· 323/1989 >.

3. Κατανομή οφειλών σε περίπτωση πρ*οσαρτήσεως ή
αναγνωρίσεως Δήμιου ή Κοινότητας-.

Ο δήμιος- ή η κοι νότητα όπου πρασαρτάται- ένας- συνοικισμός, 

ή ο συνο ι-κ ι σμιός- ο οποίος αναγνωρίσθηκε σαν ι-δι·α ίτερος δήμιος- ή 

κοινότητα, οφείλει- να καταβάλει- το μιέρος το οποίο αναλογεί 

στον συνο ι·κ ι-σμιό αυτόν από τις- οφειλές- οι- οποίες προέκυψαν 

αποκλειστικά από την εκτέλεση έργων κοινής οφέλει-ας, τα οποία 

εξυπηρετούν και- τον συνοικισμό. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει- 

απέναντι- στον δήμιο ή στην κοινότητα απ’ όπου αποσπάσθηκε ο 

συνοικισμός, και- η σχετική δαπάνη εγγράφεται- σαν υποχρεωτική.

Η υποχρεωτική αυτή δαπάνη εγγράφεται- στον προυπολογι-σμιό 

του Δήμου σύμιφωνα μιε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 222 

του Δημοτικού και- Κοινοτικού Κώδι-κα. Η κατανομιή της οφειλής 

γίνεται- ανάλογα μιε την οφέλει-α η οποία προέκυψε για τον 

συνοικισμό από τα έργα, αφού ληφθεί υπόψη και- ο πληθυσμός, με 

απόφαση του συμιβουλίου που προβλέπει- το άρθρο 8.

Για να μην δημιι-ουργούνται- προστρι-βές και- διάφορες 

αμφισβητήσεις ως προς το ύψος- της οφειλής που θα πρέπει- να 

καταβάλει- ο Δήμιος στον οποίον προσαρτίσθηκε ο συνοικισμός που 

αναγνωρίσθηκε μετά την απόσπαση t o u  συνοικισμού, ο νομοθέτης 

ανέθεσε την αρμοδιότητα αυτή στο συμβούλιο του άρθρου 8 το 

οποίο αποφασίζει- αφού λάβει- υπόψη του τον πληθυσμό.
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Το ποσό της- οφειλής- το οποίο καλείται- να καταβάλει- ο 

υπόχρεος- δήμος- ή η νέα κοινότητα, καθορίζεται- με την παραπάνω 

απόφαση του αρμιόδιου Συμιβουλίου του άρθρου β ανάλογα μιε την 

χρήση του έργου από τους- κατοίκους- του αποσπασθέντος- 

συνοι κι σμού ( π. χ. ύδρευσης-, άρδευσης- κ. λ. π. ) σε ανάλογο 

ποσοστό μιε βάση τον αρι-θμιό των κατοίκων του συνοικ ι-σμιού κατά 

του υπολοίπου τμιήμιατος- πληθυσμιού του δ ή μι ο υ απ’ όπου 

αποσπάσθηκε ο συνοικ ι-σμιός;. Αν το έργο που εκτελέστηκε 

εξυπηρετεί αποκλει-στί-κά και- μιόνο τους- κατοίκους του 

αποσπασθέντος- συνοι·κι-σμιού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της- 

παρ. £ του άρθρ<ου £85 του Δημιοτι-κού και. Κοινοτικού Κώδικα, 

τότε το ποσό της- οφειλής- είναι- υποχρεωμιένοι· να τα πληρ·ώσουν 

κατ’ αναλογία οι- κάτοικοι- και- του συνοι-κι-σμιού από τα έσοδα 

που πραγμιατοποι-ήθηκαν από την χρήση του έργου ή άλλες- πηγές- 

φορολογίας- του συνοι-κι-σμιού.

< Σχετικές- διατάξεις- : άρθρο £43 του Π. Δ/τος· 410/1995

άρθρο ££6 του Π. Δ/τος- 3£3/1909 

άρθρο 3 Παρ. 6 του Ν. £307/1995 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΝ

Βοσκότοποι.· οι· οποίοι ανήκουν στο κράτος- δ ιατίθεντα ι για 

SK μετάλλευση στους- δήμους- και· στις κοινότητες- στην περιφέρεια 

των οποίων βρίσκονται·, κατά προτεραιότητα, αποκλειστικά και 

μόνο γι-α την ικανοποίηση κτηνοτροφικών αναγκών ή εκτός- και αν 

ο νόμος- ορίζει διαφορετικά < σχετικές- διατάζεις- οι· του άρθρου 

103 του Ν. Δ/τος· 08/1969 του " Δασικού Κώδικα - Παραχώρηση 

δικαιώματος- βοσκής εντός- δημοσίων δασών σε δήμους- και 

κοινότητες- " , του άρθρου 104 - 111 του παραπάνω Κώδικα , του 

άρθρου 15 του Ν. Δ/τος· 216/Ì973 " περί διαχειρΐσεως- και 

βελτιώσεως- των βοσκοτόπων ", καθώς- επίσης- και του Νόμου 

1734/87 " βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με 

κτηνοτροφική αποκατάσταση" >.

Τις περι ουσίες-, οι· οποίες- ανήκαν πριν από το νόμο ΔΝΖ’ σε 

τέως- δήμιους- και προέρχονται από ιδιωτικές- βοσκές- που η χρήση 

τους- είχε αφεθεί από τους- ιδιοκτήτες στην κοινή χρήση, 

διαχειρίζεται από το δημιοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, στην 

περιφέρεια t o u  οποίου βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάζεις οι 

οποίες ρυθμίζουν τη διαχείριση δημοτικής ή κοινοτικής 

περιουσίας. Σύμφωνα μιε τις- διατάζεις του άρθρου 189 του 

Ν.Δ/τος 2888/1954 δώθηκε η διαχείρηση των περιοχών που ανήκαν 

πριν το Νόμο ΔΝΖ’ που προέρχονται από ιδιωτικές βοσκές, τη 

διάθεση των οποίων άφησαν οι ιδιοκτήτες τους στο δημιοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο με την εντολή όμως ότι τα έσοδα τα οποία

19



8α προέρχονται- από αυτή την αιτόα να *ι·ατι'θενται· γι-α την 

εξυπηρέτηση τοπικών σκοπών, δηλαδή εκτέλεση έργων κοινής 

οφελει'ας κ. λ. π» Η ελλι πής διατύπωση όμως της διάταξης αυτής 

υπήρξε αφορμή να δημιουργηθούν στο παρελθόν διάφοροι·

δικαστικοί' αγώνες με δυσμενει'ς επι πτώσεις σε βάρος των 0. T. Α. 

γιατί'· πολλές φορές οι ιδιωτικές αυτές εκτάσεις βρισκόνταν έξω 

από τη διοικητική περιφέρεια του δήμου ο οποι'ος διεκδικούσε 

την διαχείρισή τους. Η κατάσταση αυτή ύστερα από την με αριθ. 

189/1962 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατει'ας, επέβαλλε την 

τροποποι'ησή τους, για την άρση των αμφισβητήσεων και

τερματισμό των αντεγκλήσεων και- των δικαστικών αγώνων μεταξύ 

Δήμων και- Κοινοτήτων και· Τοπικών επιτροπών ή αναγκαστικών 

Συνεταιρισμών. ’Ηδη με την διατύπωση των παρ. 2 & 3 του

άρθρου 244 του Δημοτικού και· Κοιντικού Κώδικα, όπως προήλθε 

μετά την κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρων Ì74 του Ν. 

1.065/1980 και· του άρθρου μόνού του υπ’ αρ*ι·θμι. 331/1983 

Π.Δ/τος, το θέμα ρυθμι'ξετα ι· κατά τον καλύτερο και 

συμφερότερον τρόπο υπέρ των Δήμων και- Κοινοτήτων.

Στους Δήμους και· στις Κοινότητες στους οποι'ους οι 

κάτοικοι'· τους μετακινούνται· ομαδι.κά έξω από τη διοικητική 

περιφέρειά τους και· στον ι'.διο τόπο για διαχει'ριση ή 

παραθερισμό, τις βοσκές που αναφέροντα ι· εδώ δ ιαχε ιρι'-ξετα ι· ο 

δήμος στην περιφέρεια του οποι'ου γι'νεται· η δ ιαχε ι'μα ση ή ο 

παρ<αθερι·σμός και· όχι· ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια 

του οποι'ου βρι'σκονται· οι βοσκές. Με τις διατάξεις δηλαδή 

αυτές ρυθμι'ξετα ι· κατά τρόπο σαφή και· οριστι-κό, η αρμοδι-ότητα
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τ o u 'S ή μ ο υ ή τ ης κοινότ ητα ς που ε ι'να ι· υποχρεωμιένο ι· να

δι-αχειρι'ξεται· τις παραπάνω βοσκές των κοινοτήτων που

μιετακ ινούντα ΐ· ομιαδικά σε άλλο τόπο γι α διαχει'μαση ή

παραθερισμό, σε τρόπο που να μιην δημιιουργούνται· διενέξεις· ή 

α μι φ ΐ- σ β η τ ή σ ε ι· ς -

Αν τι ς- βοσκές αυτές δ ιαχειρι'ξοντα ι· ήδη με οποιονδήποτε 

τρόπο συνετάιρισμιοC ή επι τροπές, η δ ιαχει'ριση περι-έρχετα ι· 

μιέσα σε ένα χρόνο στο δήμιο ή στην κοινότητα στην περιφέρεια 

του οποι'-ου βρι'σκονται· οι· βοσκές, ύστερα από πρόταση του δήμιου 

ή της κοινότητας και· μιε απόφαση του Δ/ντη Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και· Διοι'κησης στο Μομιό ή στην Νομαρχι'α < 

χρ ο V  ο λ ο γ ι'·α 4 / θ / 1980 ) »

< Σχετικές διατάξεις ; άρθρο £44 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο ££7 του Π. Δ/τος 3£3/1998 

άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. ££40/1994 ).
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ΚΕΦΑΠΑΙΟ 4ο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Γενι.-κά
" Η αρχαιολογική και· ιστορική έρευνα αποκάλυψε μιορφές- 

κτημιατολογί ου στη Κίνα, στην Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο στον 

Ελληνορωμια ι·κό κόσμιο, επίσης κτηματολόγιο καταρτίστηκε και 

στην Μεγάλη Βρεταννία κατά το 1066 μι. X. επί· Γουλιέλμιου του 

Κατακτητή. Το Αμιερι. κάνικο κτημιοτολόγ ι·ο ( Δημιόσιο Αρχείο

Κτημιάτων ) αποτελεί συνέχεια του Αγγλικού, γιατί τον 10ο 

Αιώνα μ. X« η ι στορία των Ηνωμιένων Πολιτειών αποτελεί συνέχεια 

της· Αγγλικής Ιστορίας. Το Κτημιατολόγι·ο μιε την σύγχρονη μιορφή 

του, δηλαδή της απόδειξης· της Κυριότητας για όλη την 

ιδιοκτησία της χώρας τηρείται- εκτός από την Μεγάλη Βρεταννία 

και· τις Ηνωμιένες πολιτείες, από την Γαλλία < από την εποχή 

του Μαπολέοντα ), από την Γερμιανία, την Πρωσσία και· άλλες 

χώρες λιγότερο προηγμιένες από την δική μιας " ( Χρήστου Κλεώση

τ. Δ/ντη Υπουργού Εσωτερικών, βιβλίο μιε τίτλο " Δημιοτική και 

Κοινοτική Περιουσία

" Την αξία τού συστήμιατος κτημιατολογι'ου ανεγνώρισε η 

Ελληνική Πολιτεία και- επεχείρησε να το εφαγμιόσει· αμιέσως μιετά 

την απελευθέρωση < 1836 ) για την δημόσια και· ιδιωτική

ιδιοκτησία. Οι- πρώτες διατάξεις για τα δημιοτικά και· τα 

κοι νοτι κά κτημοτολόγια θεσπίσθηκαν μιε το άρθρο 16 του Ν. Δ/τος 

ΝΖ’/1912. Οι· διατάξεις για την κατάρτιση του κτημιατολογι'ου 

αποσκοπούν αφενός στην διαρκή διασφάλιση των νόμιιμων τίτλων

-  22  -



στους οποίους στηρίξεται η ιδιοκτησία του δήμιου ή της 

κοινότητας·, αφετέρου δε, για την λεπτομιερή περιγραφή του 

κτήματος· και· στην προστασία της ιδιοκτησίας του από κάθε 

μιελλοντΐ·κή αμιφισβήτηση των όμιορων ι δι οκτητών. Κτημιατολό γιο, 

λοιπόν, από νομικής άποψης είναι· το σύστημα της εξακρίβωσης 

των χαρακτηριστικών στοιχείων της φυσικής οικονομικής και 

νομικής, κάθε φορά, κατάστασης των ακινήτων της περιοχής των 

δήμων και- κοινοτήτων, Από πραγματικής νομιοθεσίας βιβλίο, που 

παρουσιάζει- και· αποδεικνύει την νομική κατάσταση των 

ακινήτων, σύμιφωνα μιε τις διατάξεις της Δημ. και· Κοιν. 

νομιοθεσι'ας " < Δ. Παπακωνσταντίνου - Νικ. Χί-ου τ. Πτυχιούχων

Υπαλλήλων ΥΠ. ΕΕ "Ερμιηνεία Δημιοτικού και· Κοινοτικού Κώδι-κος" 

Αθήνα 1958 ). Η πράξη κατάρτισης του κτηματολογίου δεν είναι 

εκτελεστή δι οι κητι κή πράξη και- δεν προσβάλλεται- στο Ε. τ. Ε. 

1066, 1906, £477/1965 και. 585/1968.

2. Κτηματολόγια των Ο.Τ.ft.

Ενδεικτικά ως δημιοτικά και- κοινοτικά ακίνητα τα οποία 

συνιστούν την ιδιοκτησία τους, αναφέρουμιε:

- αυτά τα οποία περιέρχονται στους δήμιους και στις

κοινότητες κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 240, και 

της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

— οι· βοσκότοποι οι- οποίοι, παραχωρούντα ι στους δήμιους και 

στις κοινότητες κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 244 

του Δ. Κ. Κ. και του άρθρου 103 του Ν. Δ/τος 86/1969 " Περί 

Δασικού Κώδι-κος

23



— μιε τις.· δ ι·α τάξει- ς· τοι

δημοτικού και· κοινοτικού Κώ5 

δ η μ ο σι!·ου, των ν α μι ι · κ ώ ν

— από α παλλοτρ i-ώσε ι·ς ή 

μιετά από την καταβολή της 

ιδιοκτήτες- τους

Ε π ι'· ο η ς ο τ α δ η μι ο τ ι· κ ά

άρθρου £60, £61 και· £6£ του

κα, δηλαδή από παραχωρήσεις του

προ σωπων κ. Λ. π. κα ι

την εφαρμογή του σχεδίου πόλης

αναλογούσας α π ο ζ η μι ί ω σ η ς στους

κ.λ. π.

και· κοινοτικά ακίνητα

περιλαμιβάνοντα ι· :

— οι- κοινοτικοί- κλήροι·.

— τα αδιάθετα οικόπεδα και· κτίρια.

οι κοινόχρηστες εκτάσεις κατά τις διατάζεις των άρθρων 

31, 164 και· 165 του Αγροτικού Κώδικα.

— τα ακίνητα τα οποία περιέρχοντα ι· στους δήμους και· στις 

κοι νότητες βάσει- του A. Ν. £039/1939 ” περί κληροδοτημάτων, 

κληρονομιιών και· δωρεών ", κ. λ. π.

Οι- δήμιοι-, δηλαδή, και- οι κοινότητες οφείλουν να 

καταρτίζουν και· να τηρούν κτηματολόγιο των ακινήτων τους, στο 

οποίο να καταχωρούνται όλα τα παραπάνω αναφερόμιενα ακίνητα.

Στους 0.Τ.Α. οι οποίου προκύπτουν από συνένωση άλλων 

0. Τ. Α. , το κτηματολόγιο αποτελείται· από το σύνολο των 

κτηματολογίων των καταργηθέντων δήμιων και· κοινοτήτων τα οποία 

αποτελούν τμήματα του ενιαίου κτηματολογίου αυτών.

3. Τύπος και- ενημέρωση κτηματολογίου.

Ο τύπος του κτημιατολογίου καθορίζεται- μιε το άρθρο 11 του 

Π. ΰ/τος £58/1905 " Δημοτικό και· Κοινοτικό κτηματολόγιο " και
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τον νόμο £300/1995 " Κτημιατογράφηση για την δ η μιιουργία

Εθνικού Κτηματολογίου κ.λ.π. ".

Ετο κτηματολόγι ο καταχωρούνται :

- Η περιγραφή και· το είδος του ακινήτου.

- Η τοποθεσία τους·.

- Η έκταση και· τα όρια του ακινήτου καθώς· και· το σχετι-κό 

τοπογραφικό ή πρόχειρ·ο σχεδιάγραμμα.

- Η χρονολογία της- απόκτησής- του και· οι. τίτλοι· 

ιδιοκτησίας.

- ’Αλλα δικαιώματα που τυχόν υπάρχουν και· οι· σχετικοί

τίτλο ι.

- Η κατά πμ<οσέγγιση αζι'·α του ακινήτου.

4. Αρμοδιότητες οργάνων και- τρόπος συγκρότησης και- 
λειτουρ·γία των Επιτροπών κατάρτισης των δημοτικών και- 
κοινοτικών κτηματολογίων.

Για την καταχώριση ακινήτου στο κτηματολόγιο συντάσσεται 

έκθεση από επι·τρ«οπή, η οποία συγκροτείται- σε κάθε δήμιο ή 

κοινότητα με τον παρακάτω αναφερόμενο τρόπο:

- Ετους δήμους οι οποίοι έχουν δική τους τεχνική 

υπηρεσία, συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου, και αποτελείται 

από δύο μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα οποία ορίζονται 

μαζί με τους αναπληρ·ωτές· τους από το συμβούλιο, και από éva 

μηχανικό ή υπομηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας.

- Ετους λοιπούς δήμους και κοινότητες συγκρ<οτείται με 

απόφαση του δημιάρχου ή του προέδρου της κοινότητας και
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αποτελείται· από δύο μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, τα οποία ορι'ζονται- μαςι' με τους· αναπληρωτές· τους 

από το συμβούλι ο, και. από ένα μηχανι κό ή υπομηχανι κό ο οποίος 

opi-ξεται- μιαςί μιε τον αναπληρωτή του από τον δήμαρχο ή τον 

πρόεδρο της κοι νότητας, από την τεχνι κή υπηρεσι'α του Ο. T. Α. , 

εφόσον υπάρ·χει- ή αν δεν υπάρχει- από την T. Υ. Δ. Κ. ή άλλη 

δημιόσια υπηρεσι'α.

Στις επιτροπές αυτές προεδρεύει- ο δημιοτι-κός ή κοινοτικός 

σύμιβουλος ο οποι'ος μιετέχει- και- αν μιετέχουν περισσότεροι- 

δημιοτι-κοι'· ή κοινοτικοί'· σύμιβουλοι-, αυτός ο οποι'ος έλαβε στην 

εκλογή τους περισσότερους ψήφους. Με την διάταξη αυτή

ορίζεται- ποι-ός είναι- α ρ μι ό δ ι- ο ς να προ ε 5 ρεύε ι- σε κάθε Επ ιτρο π ή, 

ώστε να μιην δ η μι ι- ο υ μ:> γ ο ύ ν τ α ι- προστριβές και- αμιφι-σβητήσει-ς 

μεταξύ των μελών τους. ’Οσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

Επιτροπών αυτών, ορι'ςουν σχετικές διατάξεις του άρθρου £ του 

un’ αρι-θμι. 258/1985 Π. Δ/τος " Για το Δημιοτι-κό και- Κοι νοτι κό 

κτημιατολόγι-ο ".

Τα καθήκοντα του γραμιμιατέα εκτελει'· δημιοτι-κός ή 

κοινοτικός υπάλληλος, ο οποι'ος ορ·ι'-ξεται· από τον δήμαρ·χο ή τον 

πρόεδρο της κοινότητας. Ανακοίνωση για την κατάρτιση των 

εκθέσεων δήμιοσι-εύτα ι-, μιε τοι χοκόλληση στο δημιοτι-κό ή

κοινοτικό κατάστημα. Οι- εκθέσεις βι-βλι-οδοτοώνται- σε ειδικό 

βιβλίο του οποίου εξασφαλίξεται- η δημοσιότητα. Ο τρόπος 

κατάρτισης των εκθέσεων των Επι·τρ·οπών και- η δημιοσίευση της 

σχετικής ανακοίνωσης του Προέδρου αυτών, ορίξεται- μιε τις 

διατάξεις των παραγρ·άφων £, 4 και- 5 του άρθρου 3 του Π. Δ/τος
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£58/1985» Οι- εη ι· τροπές κατά την κατάρτιση του κτηματαλογι'-ου 

λαμιβάνουν υπόψη τους.· ότι, ο Νομιοθέτης δεν ανέθεσε σε αυτές να 

κράνουν για την επάλυση ιδιωτικών διαφορών με:ταξύ του δήμιου ή 

της κοινότητας και· τράτων που ασκούν εμιπρά γμιατα δ ικα ιώμιατα 

επά των ακινήτων τα οποι'α καταχωράσθηκαν στα κτημιατολόγια, 

ύστερα από έρευνα και· απόφασή τους, για το ότι· αυτά ανήκουν 

στην κυριότητα και· περιουσάα του δήμιου ή της κοινότητας, ώστε 

να χάνεται· το προϋπάρχον υπέρ των τράτων δικαάωμια κυριότητας 

και· ν ’ αποκλεάσει- σ’ αυτούς να επιδιώκουν τη διασφάλισή τους 

μιε αγωγή τους στα τακτικά δικαστήρια»

’Οταν πρόκειται· για καταχώριση στο κτημιατολόγιο ακινήτου 

το οποάο βράσκεται· στην εδαφική περιφέρεια του δημιοτικού ή 

κοινοτικού διαμεράσμιατος, στην επιτροπή μετέχει· ένα μιέλος 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλάου και· ο πρόεδρος του 

οικεάου τοπικού συμιβουλάου ή ο οικεάος πάρεδρος.

Ο δήμος ή η κοινότητα μιπορούν να αναθέτουν την κατάρτιση 

των διαγραμμάτων των ακινήτων τους απευθεάας σε ιδιώτη 

πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μιηχανικό ή 

υπομηχανικό. Η ανάθεση αυτή της κατάρτισης τοπογραφικών 

διαγραμιμιάτων των ακινήτων πρέπει· να γάνεται- σύμιφωνα μιε τις 

διατάζεις του άρθρου £ του £8/1980 Π. ώ/τος " Περά εκτελέσεως 

έργων και· προμηθειών Οργανισμών Τοποικής Αυτοδι·οάκησης " και. 

του 696/1974 Η. Δ/τος " περά αμιοιβής μηχανι-κών δια σύνταξι ν, 

επάβλεψιν, παραλαβήν, κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και. 

Κτιριακών ’Εργων, ως και· Τοπογραφικών, Κτημιατογραφι·κών και· 

Χαρτογραφι-κών Εργασιών και· σχετικών τεχνικών προδιαγραφών
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μελετών " , όπως· τροποποιήθηκε και· συμπληρώθηκε μέχρι- σήμερα. 

Η αμοιβή, των παραπάνω αναφερόμιενων ιδιωτών, καθορίζεται- 

σύμφωνα με τις- δι-ατάζεις οι- οποίες αφορούν την ανάθεση της 

συντάξεως μελετών δημοτικών και· κοινοτικών έργων και· 

καταβάλλεται· στον δικαιούχο αμέσως μόλις εκτελεστεί· ολόκληρη 

η εργασία και· αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση από το τεχνικό μέλος 

της επιτροπής. Στις κοινότητες, η κατάρτιση των

σχεδιαγραμμάτων μπορεί να ανατεθεί και· σε εμπειροτέχνη. Τα 

παραπάνω αναφερόμενα δι-αγράμματα είναι· τοπογραφι-κά σχέδι-α τα 

οποία απεικονίζουν τμήματα εδαφών με ορισμένη κλίμακα και· με 

τα οποία εζεσφαλίζετα ι· και· αναγνωρίζεται- επίσημα η γεωμετρική 

έκταση και· μοριφή κό<Θε ακίνητου της ιδιοκτησίας του δήμιου ή 

της κοινότητας και· έτσι· επιτυγχάνεται- η αποφυγή από 

αμφισβητήσεις, διαφορές και· δι-ενέζει-ς για την ταυτότητα και· 

τα όρια αυτού. Η κατάρτιση των τοπογραφικών δ ι·α γρα μιμιάτων 

πρέπει- να εμφανίζει- κατά τρόπον ακριβή και- αδιαμφισβήτητο την 

περιγραφή και· τις διαστάσεις κάθε κτήμιατος αστικού ή 

αγροτικού, καθώς και την τοποθεσία αυτού και· να περ<ι·λαμιβάνουν 

τα στοιχεία των τίτλων και· των μερ·ίδων και· αρι-Θμιών που 

σημειώνονται· στα βιβλία μι ε τα γραφών και· υποθηκών των αρμιοδίων 

υποθηκοφυλακείων της περιφέρειας των ενδιαφερομένων δήμιων και 

κοινοτήτων.

Οι. εκθέσεις της επιτροπής μιπορούν να αναθεωρούνται·, 

ύστερα από αίτηση όποιου έχει· έννομο συμφέρον < το έννομιο 

συμιφέρον μιπορεί να είναι· χρημιατικό ή και· ηθικό, επίσης πρέπει- 

να είναι- άμιεσο δηλαδή αυτός ο οποίος προσφεύγει· να
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παραβλάπτεται- από τη ληφθεόσα απόφαση κατά τρόπο άμεσο, η δε 

ακύρωση ή διόρθωσή της· να τον ικανοποιεί άμεσα). Η αίτηση 

αυτή υποβάλλεται- μάσα σε προθεσμία άζι < 6 ) μιηνών από την 

δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης < η προθεσμία αυτή είναι- 

ενδει κτι κή ). Την αναθεώρηση ενεργεί η δημιαρχιακ ή επι τροπή 

στους δήμιους ή το κοινοτικό συμιβούλι-ο στις κοινότητες. Τόσο η 

επιτροπή κατάρτισης, όσο και- η Επι-τροπή αναθεώρησης ( ο 

τρόπος λειτουργίας των οποίων ορίζεται από τις διατάζεις του
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Π. Δ/τος £58/1985 ) των εκβέσεων κατάρτισης δημοτι κών ή

κοινοτικών κτηματολογίων, είναι- συλλογικά όργανα της· ενεργού 

διοίκησης και· οι- αποφάσει-ς- τους· λαμιβάνονται- σύμφωνα με τις 

διατάξεις· των άρθρων 3 και- 6 του Π. Δ/τος £58/1985« Οι- 

αποφάσει-ς αυτές των Επιτροπών δεν αποτελούν δικαστικές 

εκτελεστές πράξεις για την κυρι-ότητα ή νομήν και- γι·’ αυτό δεν 

είναι- δυνατή η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποβολή των 

εγκατεστημένων σε δημοτικό ή κοινοτικό κτήμα που 

περιλαμβάνεται- στο κτηματολόγιο.

£)ν υπάρχει- ασάφεια στις εκθέσεις της επιτροπής ή στην

απόφαση της δημαρχ ι-ακ ής επιτροπής ή του κοινοτικού

συμιβουλί ου, σχετικά μιε τον καθορι-σμιό των ορι'ων, την έκταση

και- τη θέση των ακινήτων που έχουν περι-ληφθεί στο 

κτηματολόγιο, ή αν διαπιστωθεί- ότι· έχει- παραληφθεί η 

εγγραφή στο κτηματολόγιο των δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, 

καθώς και- αν έχει· γίνει- εσφαλμένη εγγραφή ιδιωτικών ακινήτων 

ως δημοτικών ή κοινοτικών, επιτρέπεται- στην επιτροπή, στη 

δημαρχιακή επιτροπή και- στο κοινοτικό συμιβούλι-ο να προβαίνουν 

στις αναγκαίες αποσαφηνίσεις, συμπληρώσεις και- διορθώσεις 

μέσα σε δύο <£> χρόνια < η προθεσμία αυτή είναι- ενδεικτική ) 

από την δημοσίευση των εκθέσεων τους, ύστερα από αίτηση 

όποιου έχει- έννομο συμφέρον ή και- αυτεπαγγέλτως. Με τις 

διατάξεις δηλαδή αυτές, παρέχεται- ευρύτατη ευχέρεια στις 

αρμόδιες Επιτροπές κατάρτισης κτηματολογίου των Δήμων και. 

Κοινοτήτων, ώστε μιετά από την οριστικοποίηση των αποφάσεων 

τους, να προβαίνουν, μέσα δύο χρόνια από τη δήμιοσίευση των
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εκδέσεων και· ύστερα από αί τηση όποιου έχει- έννομιο συμιφέρον ή 

και- αυτεπάγγελτα στις· αναγκαίες- αποσαφηνίσεις, συμπληρώσεις 

και· δι·ορθώσεις.

Οποιεσδήποτε ουσιώδεις μετά βολές των ακινήτων

δημιουργούντα ι· μιετά την σύνταξη του κτηματολογίου, 

εγγράφονται- στο κτηματολόγιο με την φροντίδα του δημάρχου ή 

του προέδρου της κοινότητας. Μεταβολές στα σχεδι-αγράμματα 

γίνονται- μιόνο από μηχανι-κό. Εαν μιεταβολές εδώ θεωρούνται·, όχι· 

αυτές που γίνονται· σώμιφωνα μιε τα αναφερόμενα παραπάνω < 

δηλαδή αυτές που γίνονται- μέσα σε δύο χρόνια απο την 

δημοσίευσητων εκθέσεων >, αλλά η εγγραφή ή διαγραφή στο 

κτηματολόγιο κτήματος βάσει· νομιίμιου τίτλου, λόγω μεταβολής η 

οποία έγι·νε μετά την οριστικοποίηση του κτηματολογίου στην 

περιουσία του δήμου ή της κοινότητας.

Ετα μιέλη της επιτροπής και· στο γραμιμιατέα καταβάλλονται· 

έξοδα κίνησης καθώς και·, μιετά την οριστικοποίηση του 

κτηματολογίου, αποζημίωση η οποία καθορίζεται- μιε απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμιβουλίου. 0ι· σχετικές δαπάνες

επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμιενους δήμιους και· κοινότητες.

Ο τρόπος μιε τον οποίον καταρτίζεται- και· δημιοσιεύεται· το 

κτηματολόγιο, η λειτουργία των επιτροπών, καθώς και· κάθε 

λ ε π τ ο μι έ ρ ι· α σ χ ε τ ι· κ ή μι ε τ ο κ τ η μι α τ ο λ ό γ ι· ο κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τα ι· με 

διάταγμια. Το σχετικό διάταγμια εκδόθηκε μιε εισήγηση του 

Υπουργού Εσωτερι κών και είναι- το £58/1985 < Φ. Ε. Κ. 99/ 

£8.5.1985 ) μιε τίτλο 11 Δημιοτικό και· Κοινοτικό Κτημιατολόγιο ", 

το κείμιενο του οποίου θα παραθέσουμιε σι·ο παράρτημια.
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ΚΕΦΟΠΑΙΟ 5ο
ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ «ΚΙΝΗΤΩΝ

1. Γενικά.
Δωρεάς· δημοτικών και· κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται-, 

ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που 

λαμιβάνεται με τη απόλυτη πλειοψηφία του συνολι κού άριθμιού των 

μελών του, για την κατασκευή δήμιο σ ίων δ ι· δα κτηρίων, την κάλυψη 

αναγκών αναδασμού ή την εκπλήρωση άλλου σπουδαίου κοινωφελούς 

σκοπού που συνδέεται αποκλειστικά και· μόνο με την προαγωγή 

των τοπικών συμφερόντων και· τ η ν ά μι ε σ η ε 's; υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν 

κατοίκων της· περιοχής· (διατάξεις άρθρου £46 του Π. Δ/τος 

410/1995 >.

Η απόφαση αυτή λαμι βά νέτα ι· ύστερα από γνώμη του οι-κείου 

τοπικού συμβουλίου ή παρείθρου.

Σαν δωρεά, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται- η ετεροβαρής 

σύμβαση με την οποίαν ο δωρητής Δήμος ή Κοινότητα μεταβιβάζει- 

χωρίς αντάλλαγμα σε άλλο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

κ.λ.π. εμπράγματο δικαίωμα ή παραιτείται· από αυτό. Σύμφωνα 

με: τις διατάξεις του άρθρου 498 του Αστικού Κώδικα,

απαιτείται· η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για την 

σύσταση της δωρεάς. Εκτός από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες 

αναφέρονται- στον τρόπο δωρεάς ακινήτων των Δήμιων και·

Κοινοτήτων, έχουν ανάλογη εφαρμογή και οι διατάξεις των 

άρθρων 496 εως 51£ του Αστικού Κώδικα.

3£



2. Δωρ·εές Δημοτικών και- Κοινοτικών ακιν ήντων.

Τα δημοτικά και· κοινοτικά ακι'νητα για τα οποία

επιτρέπεται- η δωρ<εάν π α ρ α χ ώ ρ η σ η σύμφωνα με τις· διατάξεις· του 

παραπάνω άρθρου είναι·.

- Τα αναφερόμενα στα εδάφια α & β της παραγράφου 1 του

άρθρου 241 του Δημοτικού και· Κοινοτικού Κώδικα ( εδάφιο α. τα 

ακίνητα του συνοικισμού τα οποία είχαν περιέλθει στο δήμο ή 

την κοινότητα απ όπου τώρα αποσπάται, περ<ιέρχονται· στο

συνοικισμό που αναγμιωρίξετα ι ως κοινότητα, και· εδάφιο f3. τα 

ακίνητα τα οποία βρίσκονται- στην περιφέρεια του συνοικισμού 

και· ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δήμου ή της 

κοινότητας, απ όπου αποσπάται ο συνοικισμός, παραμένουν στην 

κυριότητα του δήμου ή της κοινότητας, εκτός αν περί-ήλθαν στην 

κυριότητά τους για χάρη του συνοικισμού ).

— Τα ακίνητα τα οποία προομα'ξονται για την εκπλήρωση

δημιοτικού ή κοινοτικού σκοπού του εδαφ. γ της παρ·. 1 του 

άρθρου 224 του Κώδικα < δηλ. τα ακίνήτα της περιφέρειας του 

συνο ικ ισμού, μαςΐ με τις εγκαταστάσεις που βρί σκόντα ι- πά νω α 

αυτά, που είναι προορισμένα για την εκπλήρωση δημιοτικού ή 

κοινοτικού σκοπού, παραμένουν στην κυριότητα του δήμιου ή της 

κοινότητας, απ όπου αποσπάσθηκε ο συνο ικ ισμιός, εκτός αν ήταν 

προορισμένα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του

συνο ικ ισμιού) , εφόσον αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή.

Δεν επιτρέπεται όμιως, η δωρεά ακινήτων του εδαφίου δ της 

παρ. 1 του άρθρου 241 < εδάφιο δ τα κοινόχρηστα ακίνητα τα

οποία βρίσκονται στην περιφέρεια του συνοικισμού,



περιέρχονται, στον αναγνωριξόμιενο δήμιο ή κοινότητα) τα οποία 

είναι- προορισμένα για κοινή χρήση γιατί, τα κοινής· χρήσης 

πράγματα είναι· εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρβρ·ων 966, 967 και· 968 του Αστικού Κώδικα.

Η προαναφερόμιενη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμιβουλίου είναι· απαραίτητη, γιατί αυτή αποτελεί το βασικό 

στοιχείο έκφρασης της βούλησης του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου για την σύσταση της δωρεάς, δηλαδή της 

νομιι μιοποίησής της, γι ’αυτό και· ο Νομιοθέτης στην περίπτωση 

αυτή απαιτεί να λαμιβάνεται μιε την απόλυτη πλειοψηφία < 

σχετικά μιε την απόλυτη πλειοψηφία αναφέρεται- στην υποσημιείωση 

9 του άρθρου 95 του Δημοτικού και· Κοινοτικού Κώδικα > του 

συνολικού αριθμού των μελών τους λόγω της σοβαρότητας του 

αντικειμένου. Για τον ουσιαστικό έλεγχο της νομιιμότητας της 

απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την δωρεά 

του ακινήτου από τον αρμόδιο Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και Διοίκησης, πρέπει στην απόφαση αυτή ν ’ αναψέρονται με 

κάθε λεπτομέρεια τα παρακάτω:

- Οι λόγοι της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου.

- Ο καθορισμός της ακριβούς έκτασης και τα όρια του 

δωρούμενου ακινήτου με σχεδιάγραμμα του μηχανικού ή 

Υπομηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της 

Κοινότητας όπου υπάρχει ή της T.Υ.Δ.Κ. της Νομαρχίας.

- Πρακτικό της επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου £48 του 

Κώδικα, για την τρέχουσα αξία του δωρ·ούμιενου ακινήτου.
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-- Tc< στοιχεία t o u  τίτλου κυριότητας t o u  ακινήτου»
— ’Οτι· το δωρούμενο ακίνητο δs:v είναι- κοινόχρηστο»

— Ο επιδιωκόμενος μι e; τηνδωρεά σκοπός σύμφωνα με τα 

οριξό μενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού»

— Η τασσόμενη προθεσμία για την πραγμάτωση του σκοπού 

της· δωρεάς· υπό τους όρους· που θα αναφέρουμε παρακάτω.

0ι· δι-ατάξεις αυτές· είναι- π εριοριστικές· και· επιτρέπεται- η 

δωρεάν παραχώρηση ακινήτων των Δήμων ή Κοινοτήτων

αποκλειστικά και· μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται- σ’ 

αυτήν. Κατά την νομολογία των πολιτικών Δικαστηρίων, για την 

δωρεάν δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου για την εκπλήρωση 

κοινωφελούς σκοπού, δεν αρκεί ο δωρεοδόχος να είναι 

κοινωφελές ίδρυμα ή κοινωφελής οργανισμός, αλλά απαιτείται 

όπως ο σκοπός για τον οποίον γίνεται η δωρεά να είναι 

κοινωφελής υπό την έννοια των διατάξεων αυτών που πρέπει να 

ερμηνεύονται στενά λόγω του χαρακτήρα τους ως δημοσίας τάξης 

< Εφ’ Αθηνών £385/1979 )» Η διάταξη δεν κάνει διάκριση για τα 

διδακτήρια, κατά συνέπεια μέσα σ’ αυτή νοούνται και τα 

διδακτήρια της στοιχειώδους Μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης 

της χώρας.

Η κάλυψη πραγματικών αναγκών αναδασμών με την έννοια που 

συντελείται και για το σκοπό που γίνεται, προκειμένου να 

βελτιωθούν οι όροι αποδοτικώτερης και σύγχρονης

ανταγωνιστικής καλλιέργειας των αγροκτημάτων της υπαίθρου για 

την άνοδο του βιωτικού επιπέδου των αγροτών μας και ανάπτυξης 

της Εθνικής Οικονομίας γενικώτερα, δικαιολογούν απόλυτα τη

-  35 -



δωρεά αγροτικών ακινήτων των δήμων κ α ι κοινοτήτων για το
σκοπό αυτό.

Εκτός· των άλλων στην έννοια των κοινωφελών σκοπών, 

σύμφωνα με την νομιολογία του συμβουλίου της- Επι·κρ<ατείας, 

περιλαμβάνονται· ;

— Η περίθαλψη ορφανών.

— Η Νοσηλεία απόρων ασθενών.

— Η καταπολέμιηση του καρκίνου.

— Η παροχή ιατρικής· και- φαρμακευτικής περίθαλψης σε 

επίτοκες γυναίκες.

— Η μόρφωση γυναικών νοσοκόμων, μια ιών κ. λ. π.

3. Επιστροφή κυριότητας δωρηθέντος ακινήτου στον ώήμο ή 
στην Κοινότητα που ανήκε.

Αν η χρήση των ακινήτων, τα οποία έχουν δωρηθεί, 

μιεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρ·ωθεί μιέσα στην 

προθεσμία που έχει· οριστεί, η σύμβαση της δωρεάς λύεται- ( η 

διάταξη αυτή καθιερώνει· την δωρεά ακινήτων των δήμιων και· 

κοινοτήτων υπό όρον ή υπό τρόπον μιε την έννοια των δι·ατάξεων 

του άρθρου 503 του Αστικού Κώδικα ) και- η κυριότητα των 

ακινήτων επανέρχεται· αυτοδικαίως στο δήμιο ή στην κοινότητα ( 

η προθεσμία εδώ που θέτει- ο νομοθέτης για την υποχρεωτική 

πραγμάτωση του σκοπού της δωρεάς, που πρέπει- να ορίζεται- στην 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμιβουλίου έχει· την έννοια 

της δ ιαλυτι-κ ής προθεσμίας του άρθρου £10 του Αστικού Κώδικα). 

Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
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καταχωρίζεται- στα βιβλία μιεταγραφών. Η κυριότητα του

δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου του επανέρχεται- νόμιιμια στο 

δήμο ή στην κοινότητα αμέσως- μόλις- διαπιστωθεί'· με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμιβουλί ou η αλλαγή της· χρήσης- για την 

οποίαν δωρήθηκε το ακίνητο» Η επάνοδος- της κυριότητας γίνεται- 

χωρίς οποιαδήποτε πράξη δηλαδή ανάκληση της δωρεάς κ. λ. π. 

όπως συνήθως συμβαίνει· με τις δωρεές του Αστικού Κώδικα. Με 

την καταχώρηση της παραπάνω απόφασης του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου στα βιβλία μεταγραφών του οικείου 

υποθηκοφυλακίου επισημοποιείται· ο τίτλος ανάκτησης της 

κυριότητας του ακινήτου το οποίο είχε δωρηθεί.

Ως- προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και· η άμέση 

εξυπηρέτηση των κατοίκων νοείται αυτή που περιλαμβάνεται στις 

αρμοδιότητες του άρθρου £4 του Κώδικα και που μπορούν να 

τάσσονται σαν όροι της δωρεάς του ακινήτου του Δήμου ή της 

Κοινότητας με την σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 

συμιβουλί ου.

Τα παραπάνω ακίνητα μπορεί να παραμένουν σ’ αυτούς που 

είχαν δωρηθεί, εφ5 όσον καταβληθεί στους δήμιους ή τι-ς 

κοινότητες ως αποζημίωση η αξία του ακινήτου, η οποία 

υπολογίζεται στην τρέχουσα αξία κατά το χρόνο καταβολής της. 

Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα στο δημιόσιο ή τα νομικά πρόσωπα ή 

τα αγαθοεργεί κ.λ.π. ιδρύματα, να διατηρήσουν επ’ αόριστο 

κυριότητα του δωρηθέντος ακινήτου εφ’ όσον καταβάλλουν στο 

δήμο ή την κοινότητα την αποζημίωση στην τρέχουσα αξία του ή 

αντί της αποζημίωσης μιπορούν να μεταβιβάσουν στον δήμιο ή την
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κοινότητα, άλλο ακίνητο όσης· αξίας. Εδώ έχουμε: δηλαδή την 

περίπτωση καθαρός της· ανταλλαγής ακινήτων στην ουσία η οποία 

πρέπει, να γίνει- σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων £40 και· 

£51 του κώδικα- Η αξία των ακινήτων αυτών καθορίζεται- από την 

επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου £48- Σχετικά με τον τρόπο 

συγκρότησης της εκτι·μητική επιτροπής η οποία θα αποτιμήσει- 

την αξία του δωρουμένου και· του τυχόν ανταλασσομέναυ ακινήτου 

λαμΡάνονται- υπόψην τα της παραγράφου 1 και· 3 του άρθρου αυτού 

< σχετικές διατάξεις και· οι- της παρ. 6 του άρθρου £48 του 

Κώδικα ).
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4. Δωρεάν παραχώρηση της· χρήσης- δημοτικών και- κοινοτικών

ακ ινήτων.

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου 

επιτρέπεται- να παραχωρείτα ι· δωρεάν η χρήση δημοτικών ή 

κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης- και επείγουσας 

ανάγκης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι σχετικά νέες και

θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 177 του Νόμιου

1065 / 1980 " περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτι- κού

Κώδικος ", και ήρθαν να καλύψουν πραγματικά, ορισμένες

έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, ανάγκες οι οποίες υπήρχαν πάντοτε 

αλλά που δεν υπήρχαν αντίστοιχες διατάξεις στο Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Κώδικα για την νομική κάλυψη του θέματος και έτοι

με το κενό αυτό του νόμου δυσχεραίνετο πολύ η ικανοποίηση των 

αναγκών αυτών, πρ'άγμα, το οποίο εξανάγκαζε πολλές φορές 

ιδιαίτερα το δημόσιο, να καταφεύγει στο δυσάρεστο μέρος της 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε βάρος των Ο. Τ. ft.

Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι 

λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει- έχουν εκλείψει. Η ανάκληση 

της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου γίνεται με την 

ίδια διαδικασία μιε την προϋπόθεση ότι έχουν εκλείψει οι- λόγοι 

που την υπαγόρευσαν.

Επίσης, μιε την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται να

παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα,

που ασκούν αποκλειστικά και μιόνον
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κοινωφελής· ή προάγει- τα τοπικά συμφέροντα. Με τις- διατάζεις 

αυτές- καλύπτονται- οι- ανάγκες· των νομι-κών προσώπων που ασκούν 

κοινωφελή δραστηριότητα ή προάγουν τα τοπικά συμφέροντα. Αυτό 

σημαίνει- ότι- οι- δραστηριότητες των νομι-κών προσώπων πρέπει- να 

συμπίπτουν ή να είναι- συναφείς μιε τις αρμό δ ι-ότητες των 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές περι-γράφονται- στο 

άρθρο 24 του κώδικα ( τέτοια νομικά πρόσωπα μιπορεί να 

θεωρηθούν το Π. Ι.Κ.Π.Α. , το Ι.Κ.Α. , η Εργατική Εστία, το Σώμια 

Ελλήνων Προσκόπων, οι- Επιτροπές Παιδικών Κατασκηνώσεων του 

Υπουργείου Υγιεινής και- Κοινωνικής Πρόνοιας, Καλλιτεχνικοί 

Οργανι-σμιοί Δήμων ή Κοι νοτήτων, 0. Τ. Ε. , Δ. Ε. Η. , Ε. Υ. Δ. Α. Π. , 

κ.λ.π. < Υπ. Εσ. 74877/1977 ).

< Σχετικές διατάξεις ϊ άρθρα £46 & 247 Π. Δ/τος 410/1995.

άρθρα £29 & £30 Π. Δ/τος 323/1989. 

παρ. 13 άρθρου 15 Ν. 2539/1997. ).
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Κ Ε Φ Α Π Α ΙΟ  6ο

ΕΚΠΟΙΗΣΗ «ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

1. Γενικά.
Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων < σχετικά 

άρθρο £46 του Κώδικα υποσημείωση £ ) επιτρέπεται μιόνο για 

προφανή ωφέλεια του δήμιου ή της· κοινότητας·, μιε απόφαση του 

δημοτικού ή του κοινοτικού συμιβουλίου, που λαμιβάνεται μιε την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μιελών του

(σχετικά με την απόλυτη πλειοψηφι'α του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμιβουλίου το άρθρο 95 του κώδικα υποσημιείωση 7 >.

Η προφανής· ωφέλεια βεβαιώνεται μιε την ίδια απόφαση. Η 

πώληση δημοτικών και κοινοτικών κτημιάτων στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να ερμιηνεύεται στενά κατά τις γενικές αρχές του 

Αστικού Κώδικα, δηλαδή νοείται· η διάθεση του εμιπράγμιατου 

δικαιώματος της κυριότητας αυτών. Οι- διατάξεις του άρθρου 

αυτού έχουν ανάλογη εφαρμιογή για τα δημιοτικά και· κοινοτικά 

αγαθοεργά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και τους συνδέσμιους 

Ο. T. Α. , σύμιφωνα μιε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 

198, της παραγράφου 4 του άρθρου £03 και της παραγράφου £ του 

άρθρου £08 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Ως προφανής ωφέλεια κατά την έννοια των διατάξεων αυτών,

( που πρέπει να ερμιηνεύονται στο πλαίσιο όλης της νομιοθεσίας 

για τους δήμιους και τις κοινότητες και της κατά το άρθρο 10£ 

του Συντάγμιατος οριξομιένης αποστολής τους ) νοείται η ωφέλεια 

του δήμιου ή της κοινότητας που ανάγεται είτε στην ικανοποίηση 

ή οπωσδήποτε άμεση ή έμιμιεση εξυπηρέτηση σκοπών της Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης είτε στην απόκτηση εισοδήματος- με το οποίο 

μπορούν να εξυπηρετηθούν οι- σκοποί αυτοί ( £. τ. Ε. 408Ö/1979).

Ετο δικαίωμα ελέγχου του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και· Διοίκησης, περιλαμβάνεται- και· το δικαίωμα ουσιαστικού 

ελέγχου για την πραγματική και- προφανή ωφέλεια του Δήμιου ή 

της Κοινότητας από την εκποίηση του ακινήτου. Στην έννοια της 

προφανούς ωφέλειας δεν περιλαμβάνεται- μιόνον η επίτευξη 

ικανοποιητικού τιμιήμιατος, αλλά και· τα στοιχεία ωφελιμότητας 

που ανταποκρίνοντα ι· στην πράγματωση του επιδιωκόμενου σκοπού 

και της αποστολής του Δήμιου ή της Κοινότητας. Η κρίση του 

Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης που αναφέρεται 

στην εκτΐμιηση των παραπάνω στοιχείων δεν υπόκει-ται στον 

έλεγχο του συμιβουλίου της Επ ικρατε ίας, παρά μιόνο όταν 

διαπιστώνεται πλάνη για τα πραγμιατικά περιστατικά ή κατάχρηση 

εξουσίας ί Ε.τ.E. £130/1935 ).

Ετην απόφαση του δημιοτικού ή κοινοτικού συμιβουλίου για 

την εκποίηση του ακινήτου πρέπει απαραίτητα να

συμιπεριλαμιβάνοντα ι μιε σαφήνεια και· πληρότητα τα εξής

στοιχεία ϊ

α. Η συγκεκριμιένη ωφέλεια που θα προκόψει- από την

πραγμάτωση ειδικών και ορισμένων σκοπών μιε την διάθεση του

αντιτίμου του εκποιούμιενου δημιοτικού ή κοινοτικού ακινήτου.

Τέτοιοι σκοποί που μιπορούν να προσδώσουν πραγματική ωφέλεια

στο δήμιο ή στην κοινότητα είναι :

- Η ανέγερση δημιοτικού ή κοινοτικού καταστήματος,

Δημιοτικής ή κοινοτικής αγοράς, Πνευμιατικού κέντρου, η

ανέγερση και συντήρηση εκπαιδευτηρίων, η ανέγερση λαϊκών
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αγορών κ. λ. η.

- Η εκτέλεση έργων ύδρευσης·, αποχέτευσης, η κατασκευή 

γεφυρών, η 5 ι· ά νοξη και ασφαλτόστρωση ζωτικής σημασίας 

δημοτικών ή κοινοτικών οδών κ.λ.π.

— Η αξιοποίηση Πουτρι-κών πηγών και· Τουριστικών 

Εγκαταστάσεων κ-λ.π.

β. ’Οτι· το υπό εκποίηση ακίνητο δεν είναι· κοινόχρηστου 

χα ρα κ τ ήρα.

γ„ ’Οτι· οι- ανάγκες οι- οποίες πρέπει- να καλυφθούν είναι· 

σπουδαιότερες από αυτές οι- οποίες εκπληρώνονται· από την 

ύπαρξη και· χρήση του ακινήτου.

δ. ’ Οτι· δεν υπάρχει· προσφορώτερος τρόπος για την

εξασφάλιση των αναγκαιούντων εσόδων για την εκπλήρωση των 

προτεινόμενων α να γ κ ών.

ε. Τα στοιχεία του τίτλου κυριότητας του δήμιου ή της 

κοινότητας επί του συγκεκριμένου για εκποίηση ακινήτου.

στ. Το είδος αυτού < αν είναι- αστικό ή αγροτικό ).

ζ. Η έκταση αυτού σε μέτρα τετραγωνικά.

η. Η τρέχουσα αξία αυτού κατά τετραγωνικό μέτρο και· στο 

σύνολο, όπως αυτή καθορίζεται- κατά το προπαρασκευαστικό 

στάδιο από την Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου αυτού.

Ο δήμος ή η κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποιήσεως 

αποκλειστικά και· μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού, για τον 

οποίον έγινε η εκποίηση.

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο είναι· υποχρεωμένο 

σύμφωνα μιε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ευθύς μόλις
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Ht -σηραχθει!· τ ο c< ν τ ί τ t- μ ο από την εκποίηση του ακινήτου, να 

προέλθεΐ- στη λήψη της απόφασης για την α να μόρφωση του 

δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού και· την εισαγωγή του 

ποσού αυτού στη διαχείριση του δήμιου υπό την μιορφή έκτακτου 

εσόδου στο σκέλος των εσόδων και· εξει·δικευμιένη πίστωση στο 

σκέλος των εξόδων, αποκλειστικά και· μιόνο για την πραγμιάτωση 

του σκοπού για τον οποίον έγινε η εκποίηση αυτού. Αν τυχόν 

απομιει'·νει· υπόλοι πο, δ ι ατίθετα ι· γι α την εκτέλεση έργων. 

Αποκλείεται η διάθεση του υπολοι'-που αυτού για την κάλυψη 

υποχρεωτικών αναγκών και· η τυχόν διάθεση μέρους ή υπολοι'-που 

του παραπάνω ποσού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών του 

δήμιου ή κοινότητας συνεπάγεται· τι-μωρία για τους παραβάτες 

για υπέρβαση καθήκοντος και- κατάχρηση εξουσίας.

2. Τρ·όπος εκποίησης ακινήτων Δήμιων και Κοινοτήτων.

Η εκποίηση των ακινήτων των Δήμιων και· Κοινοτήτων γίνετα ι- 

πάντα μιε δημοπρασία, μιε ποινή ακυρότητας της απόφασης του 

δημιοτικού ή κοινοτικού συμιβουλίου κατά την παράγραφο 4 του

άρθρου αυτού, σε συνδιασμιό και- με τις διατάξεις του άρθρου

264 και- του un’ αριθμ. 270/1981 Π. Δ/τος " περ<ί καθορι σμιού

των οργάνων της διαδικασίας κα ι· των όρων διενέργειας

δημιοπρασιών δι·’ εκποίηση ή εκμιίσθωση πραγμιάτων των δήμιων και· 

κοινοτήτων ", το κείμιενο του οποίου αναγράφεται· στην 

συνέχεια. Ετο παράρτημια παραθέτουμιε την αντίστοιχη νομιολογία 

του Σ. τ. Ε. & των Πολιτικών δι καστηρίων της χώρας σχετι κά μιε 

την εκποίηση των ακινήτων & την διενέργεια της δημιοπρασίας.
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Ο έλεγχος- του Διευθυντή. Τοπικής- Αυτό διοίκησης· και· 

Διοίκησης στην προκε ΐ·μένη περίπτωση περι.ορί ξετα ι· στη

διαπίστωση κατά πόσο, κατά την δ ι·εξαγωγ ή της· 5 η μ ο π ρα σ ί α ς· και 

κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής από τις αρμόδιες- δημοτικές- 

και- κοινοτικές- αρχές-, τηρήθηκαν οι όροι· του νόμου και· της

διακήρυξης και· δεν παραβλάπτονται- τα συμφέροντα του Ο. Τ„ Pt.
*

από τυχόν παράνομη ή παράτυπη διεξαγωγή ή από πλάνη γι·α τα 

π ρα γ μα τ ι· κ ά π ερ ι· σ τα τ ι· κ ά κ. λ. π.

Κάβε παράβαση της διαδικασίας η οποία προβλέπεται- σε 

τούτο το άρθρο συνεπάγεται· απόλυτη ακυρότητα της εκποιήσεως < 

σχετικά εδάφια της υποσημείωσης 9 του άρθρου, η ακυρότητα 

στην περίπτωση αυτή είναι· απόλυτη και· μπορεί να επικαλεσθεί 

οποιοσδήποτε από τους συμιβαλλόμιενοως και κάθε τρίτος ο οποίος 

έχει· έννομο συμφέρον ) .

Καμία αξίωση δεν δημι-ουργείτα ι· κατά του δήμιου ή της 

κοινότητας από την ακυρότητα αυτή. Τα παραπάνω αναφερόμιενα 

θεσπίστηκαν μιε την παράγραφο £ του άρθρου £4 του Νόμιου 

141S/19Ö4 και· είναι· πραγμιατι-κά εύστοχα γιατί, μιε αυτά ναι 

μιεν, γίνεται· εξαίρεση του κανόνα εκποίησης δημοτικών και· 

κοινοτικών ακινήτων μιε δημοπρασία, αλλά παρέχουν την ευχέρεια 

να εκποιούνται· τέτοια ακίνητα απ’ ευθείας χωρίς δημιοπρασία 

στο δημόσιο και· στους άλλους οργανισμούς, δημιόσιες·

επιχειριήσεις κ.λ. π. που αναφέρονται· σε αυτές, για την

εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού τους. ’Ετσι- από τη μιια 

πλευρά αποφεύγεται· η από τα πράγμιατα ανάγκη δωρεάν 

παραχώρησής τους, όπως γίνονταν στο παρελθόν και· αφετέρου
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S ι'δετο t· η δυνατόητα στους; Ο. Τ. ft. ν*:< εξ οι.κονομούν από την απ’ 

ευθείας πώληση τους· αναγκαίους- πόρους για την εκπλήρωση του 

σκοπού τους και· εκτέλεση αναγκαίων έργων κοινής ωφέλειας.

Με απόφαση δηλαδή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 

η οποία λαμιβάνεται- με την πλειοψηφία των παρόντων,

επιτρέπεται η απευθείας και- χωρίς δημοπρασία εκποίηση

δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο δημιόσιο, σε άλλους 

οργανισμούς τοπι κής αυτοδιοίκησης, σε επι-χει-ρήσει-ς των 

οργανι-σμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νομιικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και σε οργανισμούς- και. επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας- < 

Δημιόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Οργανισμιό Τηλεπικοινωνιών

Ελλάδας-, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Επιχείρηση ’Υδρευσης -

Αποχέτευσης Πρωτεύουσας-, Οργανοσμιός Σχολικών Κτιρίων, 

Οργανι σμιός Εργατι κής Κατοικίας κ. λ. π. - υποσημιείωση 15 άρθρου 

£46 ), για την εκτέλεση έργων του προγράμιμιατός τους. Εδώ ο 

Νομοθέτης, για να αποτρέψει- τυχόν κατάχρηση της εισαγώμιενης 

με τις διατάξεις αυτές, εξαίρεση εκποίησης δημοτικών και· 

κοινοτικών ακινήτων κτημάτων, χωρίς δημοπρασία, κατονομιάζει- 

περιοριστικά και· παρενθετικά, τα δημόσια Νομικά Πρόσωπα, 

οργανι σμούς και· επιχειρήσεις κ. λ. π. προς τα οποία είναι· 

δυνατή η χωρίς δημοπρασία εκποίησης των ακινήτων αυτών προς 

εκπλήρωση των σκοπών τους. Σχετική για την περίπτωση είναι· 

και- η un’ αριθμ. 5355E/Ö5/23. 7. 1984 Εγκύκλι ος του Υπ. Εσ. για 

τη συνεργασία του 0. Ε. Κ. μιε τους Ο. Τ. ft. στα προγράμματα 

ανέγερσης οικιστικών συγκροτημάτων το κείμιενο της οποίας 

παραθέτουμιε ως έχει· στο Παράρτημα για περισσότερη ενημέρωση.
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Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών εκδόθηκε το un’ 

αρ<ι·θ„ 36/5. £. 19Θ5 Προεδρι κό Διάταγμα " Εκποίηση ή εκμιίσθωση 

δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων οε γεωργικούς

συνετά ιρισμιούς- " . Το κείμιενο του οποίου το παραθέτουμε στο

Παράρτημια ,

Το τίμιημια των παραπάνω αναφερόμιενων ακι νήτων καθορίζεται- 

από την επιτροπή, η οποία συγκροτείται· μιε απόφαση του 

δημιάρχου ή του προέδρου της- κοινότητας- και· αποτελείταΐ· από :

— δύο δημιοτι-κούς- ή κοινοτικούς- συμβούλους- που

υποδεικνύονται- από δημιοτικό ή κοινοτικό συμιβούλιο, και·

— από ένα μιηχανικό ή υπομιηχανικό, ο οποίος- ορίζεται- από

το δήμιαρχο ή τον πρόεδρο της- κοινότητας-, από την τεχνική 

υπηρεσία του Ο. Τ. ft. , εφόσον υπάρχει· ή αν δεν υπάρχει· από την 

Τ.Υ. Δ. Κ. ή από άλλη δημιόσια υπηρεσία. Πρόεδρος- της- επιτροπής- 

ορίζεται· ένας- από τους- δημιοτι-κούς- ή κοινοτικούς- συμιβούλ,ους- μιε 

την απόφαση συγκρότησης·. Με την ίδια απόφαση ορίζεται- 

δημιοτικός- ή κοινοτικός- υπάλληλος- γραμιμιατέας- της-

επ ιτροπ ής·.

Πιστεύεται· ότι· το τίμιημια των ακινήτων το οποίο προκύπτει· 

από την Επιτροπή πρέπει· για μιεν τα ακίνητα τα οποία

βρίσκονται· στο σχέδιο να υπολογίζεται- βάσει· αντι·κει·μιενι·κής· 

αξίας- των ακινήτων στην περιοχή που καθορίζεται- μιε απόφαση 

του Υπουργού Οικονομιικών, για δε τα ακίνητα που βρίσκονται· 

εκτός σχεδίου πόλεως-, εάν μιεν βρίσκονται· σε περιοχή που και- 

γι·1 αυτά έχει· καθοριστεί η αντικειμιενι-κή τους- αξία,

λαμιβάνοντα ι· σαν βάση για τον καθορισμιό τιμιής- που να
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ανταηοκρύνεται. στά πράγματα και· προστατεύονται- έτσι- και· τα 

συμφέροντα των Ο. Τ. ft. Εαν 6 μι ως.· δεν έχει· καθοριστεί’· η κατά τ ’ 

ανωτέρω αντικειμιενική αζία των ακινήτων αυτών, η τι·μή τους 

μπορεί'· να καθοριστεί'· από πληροφορίες της- Επιτροπής από την 

αρμόδια Δ» Ο» Υ. ή από τις τρέχουσες τι μές αγοράς.

Η συγκρότηση της Επιτροπής στην προκειμένη περί'.πτώση 

γίνεται- με δια πιστωτική απόφαση του αρμόδιου Δημάρχου ή 

Προέδρου της Κοινότητας με την οποίαν ορίζονται- τα δύο μέλη 

αυτού και- ο μηχανικός ή ο υπομηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμιου ή της Κοινότητας όπου υπάρχει· μιε απόφαση του 

αρμιόδιου Δημιάρχου ή Κοινοτάρχη και· σε έλλειψη αυτής από την 

T. Υ. Δ. Κ. η από άλλη δημιόσι οα υπηρεσία τα ονομιατεπώνυμια των 

οποίων ζητάει- μιε έγγραφό του προς τις υπηρεσίες αυτές.

Στους Ο. Τ. Α. στους οποίους λειτουργούν τοπι κά συμιβούλια 

και· πάρεδροι- στην επιτροπή μετέχει- ως δεύτερος δημοτι-κός 

σύμβουλος ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο 

οικείος πάρεδρος.

Τα έζοδα μιεταβί βάσης του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή

του.

Τα παραπάνω α ν α φ ε ρ ό μι ε ν α σχετικά μιε την λήψη των 

αποφάσεων για την απευθείας ή χωρίς δι-αγωνισμιό εκποίηση 

ακινήτων δήμιων ή κοινοτήτων εφαρμόζονται- ανάλογα και· για 

κατηγορίες συνετά ι ρι σμιών, που καθορίζονται· μιε προεδρι κά 

δ ι· α τ ά y μι α τ α, που εκδίδονται· μιετά από πρόταση του Υπ. Εσ. και· 

του κατά περίπτωση αρμιόδιου Υπουργού. Με τα ίδια διατάγμιατα 

προσδιορίζονται· και- οι- προϋποθέσεις της απευθείας εκποίησης.
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0ι· δήμιοι- και- οι- Κοινότητες μιπορούν μιε απόφαση του 

συμιβουλίου τους να εκποιούν απευθείας και. χωρίς δημοπρασία 

οικόπεδά τους σε αστέγους και. οικονομιικά αδύνατους δημιότες 

κατά προτίμιηση εκείνους οι- οποίοι- κατοικούν στο δήμιο ή στην 

κοι-νόητητά τους. Οι- διατάζεις αυτές, δηλαδή, αποτελούν μιι-α 

ακόμιη εξαίρεση σε ότι. αφορά τον τρόπο εκποίησης δημιοτικών και· 

κοινοτικών ακινήτων και· ειδικότερα οικοπέδων τους σε άστεγους 

και- οικονομιικά αδύνατους δημότες, απ’ ευθείας και· χωρίς τη 

διενέργει-α δήμιοπρασίας.

Με την διάταξη αυτή εκδηλώνεται- έμιπρακτα ο κοινωνικός 

ρόλος των Ο. T. Α. και- η κοι νωφελής αποστολή τους στη

υποβοήθηση των αστέγων και· οικονομιικά αδυνάτων κατοίκων της 

περι-φέρει-άς τους γι-α την απόκτηση δικής τους στέγης για να 

τους προστατεύσουν από τα προβλήμιατα και· τις επιπτώσεις

που δημιι-ουργούνται- από το στεγαστι-κό πρόβλημια που υπάρχει· 

ακόμα και· στις μιέρες μιας σε έντονο βαθμιό.

Με απόφαση του δημιοτι-κού ή κοινοτικού συμιβουλίου 

καθορίζονται- οι- κατηγορίες των δικαιούχων σύμιφ·ωνα μιε γενικά 

κριτήρια όπως π. χ. είναι- το ύψος του ετήσι ου ει σοδήμιατος, ο

αριθμιός των ανηλίκων τέκνων, η κατάσταση υγείας των μιελών της 

οικογένειας, οι- καταστροφές από θεομιηνίες κ.λ.π.

Ο Νομιοθέτης, δηλαδή, θέλοντας να προφυλάξει· τις

δημοτικές αρχές, αλλά και. τους δικαιούχους αστέγους και·

3. Εκποίηση οι-κοπέδων σε αστέγους.- δημότες»
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αδυνάτους· δημότες- από τυχόν υπερβάσεις- ή αυθαιρεσίες- κατά την 

εψαργογή των δι-ατάςεων του άρβρου αυτού, όρισε κατά τρόπο 

περιοριστικό τ ’ αντικειμενικά και· γενι·κά κριτήρια, βάσει- των 

οποίων θα καθορίζονται- οι. κατηγορίες των δι-και-ούχων με 

απόφαση του δημοτικού και. κοινοτικού συμβουλίου.

Τα κριτήρια αυτά είναι· ;

- Η ιδιότητα του δημότη και. κατοίκου του Δήμιου ή 

Κοινότητας- που πρέπει- να προκύπτει- από βεβαίωση της- αρμιόδι-ας 

υπηρεσίας- του Δήμιόυ ή της- Κοινότητας.

— Το ύψος του ετήσιου εισοδήμιατος που πραγμιατοποι-εί ο 

ενδ ι-αφερόμιενος και- θα πρέπει- να προκύπτει-, κατά την γνώμη 

μας, είτε από βεβαίωση του αρμοδίου οικονομικού εφόρου, 

εφόσον υποχρεούται- από το νόμο στην υποβολή κάθε χρόνο 

δήλωσης εισοδήματος, ή υπεύθυνη δήλωση αυτού του Νόμου 

1599/1986.

— Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, που και- αυτός θα 

προκύπτει- από πι-στοποι·ητι·κό οικογενειακής κατάστασης, το 

οποίο χορηγεί- ο Δήμιος ή η Κοινότητα.

-·- Η κατάσταση υγείας των μιελών της ο ι-κογένει-ας που και 

αυτή πρέπει- να προκύπτει- από βεβαιώσεις υπευθύνων ιατρικών 

γνωματεύσεων, υγειονομιι-κών Επιτροπών, Κρατικών ή Νοσοκομιείων 

1 » Κ. ft. κ. λ. π.

- Οι- καταστροφές από θεομιηνόες κ.λ,π. που αυτές θα 

πρέπει- να προκύπτουν από αντίστοιχες βεβαιώσεις των αρμιοδίων 

δημοσίων υπηρεσιών < Διεύθυνση Δημοσίων ’Εργων, Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Γεωργίας κ.λ.π. 0. Γ. ft. κ.λ. π. ).
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Η επιλογή των δικαιούχων και· η παραχώρηση των οικοπέδων 

γι'νέτα ι· με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου . Η 

απόφαση αυτή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλι'ου σχετικά με 

την επιλογή των δικαιούχων και· την παραχώρηση των οικοπέδων 

πρέπει- να είναι- επαρκώς· αιτιολογημένη και· να μνημονεύει· για 

τον καθένα δικαιούχο ότι· προσκόμισε τα στοιχεία τα οποία 

αναφέρονται παραπάνω, ώστε να μην μπορεί να ακυρωθεί για 

τυχόν παράβαση ν ό μ ο υ ή κατάχρηση εξουσίας.· από την αρμόδια 

Τριμελή Επιτροπή τ ο υ Νόμου ££18/1994»

Αν οι όροι- είναι- ίσοι·, γίνεται- κλήρωση ανάμεσα στους 

δικαιούχους. Η κλήρωση αυτή, μεταξύ δικαιούχων με ίσα 

αντικειμενικά κριτήρια του παραχωρούμενου οικοπέδου πρέπει· να 

γίνεται· στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 

Συμβουλίου και· ν ’ αναφέρεται- στα πρακτικά tou συμβουλίου.

Το τίμημα των οικοπέδων, τα οποία εκποιούνται· μι’ αυτόν 

τον τρόπο, καθορίζεται- με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου στο ένα τέταρτο τουλάχιστον της τρέχουσας αξίας 

τους καταβάλλεται- δε σε πέντε ετήσιες δόσεις και- δι-ατίθεται- 

για να εκτελεστούν έργα, κατά προτίμηση μιέσα στον 

π α ρ α X ω ρ ο ύ μ ε ν ο χώρο. Η τρέχουσα αξία των εκπο ιουμιένων μιε αυτόν 

τον τρόπο ακινήτων - οικοπέδων δημιοτι-κών ή κοινοτικών σε 

αστέγους δημότες - πρέπει- να καθορίζεται- με απόφαση της 

Επιτροπής η οποία καθορίζει· και· την αξία των ακινήτων τα 

οποία εκποιούνται- απευθείας και· χωρίς δημοπρασία. Οι- σχετικές 

διατάξεις εξειδικεύουν αυτόμιατα τα έσοδα από την εκποίηση των 

δημιοτικών και· κοινοτικών οικοπέδων σε αστέγους δημιότες και·

51



δημι-ουργεί υποχρέωση στα δημοτικά και· κοινοτικά συμβούλια που 

πρέπει- να εμιφανίξουν σε εξει-δ ι-κευμιένη πίστωση στο σκέλος· των 

εξόδων του προϋπολογισμού τους· για την εκτέλεση κατά 

προτεραι ότητα έργων δι·αμόρφωσης πολεοδομιι-κ ής του χώρου μιέσα 

στον οποίον βρίσκονται- τα παραχωρούμενα οικόπεδα.

Εφ’ όσον εκείνοι- στους· οποίους παραχωρούνται· τα οικόπεδα 

δεν ανεγείρουν οι-κοδομιή μέσα σε πέντε χρόνια από την

παραχώρηση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τα δ ι-κα ι-ώμιατά τους, 

εκτός αν ζητήσουν παράταση της πενταετούς προθεσμίας μιε 

αίτησή τους, η οποία να περιέχει- επαρκή αιτιολογία και- να 

υποβάλλεται κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους της 

προθεσμιίας. fi π ό τις διατάξεις, δηλαδή αυτές, συνεπάγεται- 

χωρίς κανένα ενδοι-ασμιό ότι-, η οριστική μιεταβίβαση του

δικαιώματος κυριότητας επό των εκπο ι-ουμιένων οικοπέδων χωρίς 

δημιοπρασία σε αστέγους και- οι-κανομιι-κά αδυνάτους δημιότες, 

τελεί υπό την δι-αλυτι-κή προθεσμιία εκτέλεσης του όρου της 

α Vέ γερσης ο ι- κ ο δ ο μι ής μιέ σα σε π έ ντε < 5 ) χρό ν ι·α κατά τ ι·ς 

διατάξεις των άρθρων £10 και- 532 του Αστικού Κώδικα, η 

υπέρβαση της οποίας εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση παράτασης μιε 

επαρκή αιτιολογία μιέσα στο τελευταίο έτος λήξης της

προθεσμιίας έχει- άμιεση συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από τα 

δι-ακ ι-ώμιατά τους. Οι- δι ατάξει ς αυτές μιε τι ς οποίες ο Νομιοθέτης 

θέτει- σαν βασικό και- αποκλειστικό όρο ανέγερσης οι-κοδομιής στο 

παραχωρούμιενο οι-κόπεδο μιέσα στην πενταετία και- η δυνατότητα 

παράτηασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις για άλλα τρία < 3 )

ακόμα χρόνια, είναι- πραγμιατι-κά σοφές και- αποβλέπουν στην
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προστασία ουσιαστικών συμφερόντων τόσο των Ο. Τ. ft» όσο και· των 

αστέγων δημοτών, από κάβε τυχόν εκμετάλλευσή τους· λόγω 

αδυναμίας από επιτήδειους- και· από την καταστρατήγηση του 

νόμου και· του σκοπού που επιδιώκουν αυτές·, δηλαδή τη λύση t o u  

στεγαστι-κού προβλήματος- απόρων και· αστέγων δημοτών. Η 

προθεσμιία δεν μπορεί'· πάντως να παραταβει'· περισσότερο από μιά 

ακόμη τριετία. Το συμβόλαιο για την μεταβίβαση της

κυριότητας συντάσσεται- αφού τηρηθούν οι- προαναφερόμενοι· όροι· 

και· προϋποθέσεις. Η σύμβαση για την μεταβίβαση της κυριότητας 

ενεργει'ται· πάντοτε με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης 

αφού πραγματοποιηθεί'· ο σκοπός της πώλησης των οι-κοπέδων 

δηλαδή η ανέγερση της κατοικίας.

Επιτρέπεται- να παραχωρηθεί από το δήμιο ή την κοινότητα 

δικαίωμια εγγραφής υποθήκης ώστε να λάβει· στεγαστικό δάνειο 

εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η εκποίηση. Το δικαίωμια 

εγγραφής υποθήκης επί του παραχωρούμιενου οι·κοπέδου πριν από 

την οριστι-κή μιεταβίβαση της κυριότητας στον άστεγο δημιότη, 

δίνεται- από τις διατάξεις αυτές σαν ένα πρόσθετο ευεργέτημια 

για να διευκολύνει· τη σύναψη δανείου για την ανέγερση της 

οικοδομιής, μιέσα στην προθεσμιία που παραπάνω αναφέρεται·. Η 

παραχώρηση του δι κα ι-ώμιατος αυτού πρέπει- να γίνεται· πάντοτε 

ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και· απόφαση του δημιοτικού ή 

κοινοτικού συμιβουλίου η οποία υπόκειται- σε έλεγχο νομιιμιότητας 

του αρμιοδίου Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και· Δι·οίκησης 

και· τελεί υπό τους όρους των άρθρων 1257, και· 1294 μέχρι· 129Θ 

του Αστικού Κώδικα. Σκοπός του νομιοθέτη είναι· να βοηθήσει· μιε
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πολλούς τρόπους τους άστεγους δημότες για την απόκτηση 

οικοπέδου και- ανέγερση κατοι-κίας για την στέγαση των 

οικογενειών τους.

HV εφαρμοστούν οποιαδήποτε προγράμματα αποκατάστασης 

αστέγων σε δήμους και· κοινότητες οι- οποίες προήλθαν από 

συνένωση Ο. Τ. ft. , οι- κάτοι κοι· των δημοτικών και· κοι νοτι κών 

διαμερισμάτων, έχουν δικαίωμα προτίμησης στα προγράμματα 

αυτά, εφόσον εφαρμόζοντα ι· στην περιφέρειά τους.

Δημιουργεί'· τα ι·, δηλαδή δικαι'ωμα προτεραιότητας σε στεγαστικά 

προγράμματα των αστέγων δημοτών των 0. Τ. ft. οι· οποίοι- 

συνενώνονται· κατά τις διατάζεις των παραγράφων Ö και· 9 του 

άρθρου 4 του Δημιοτικού και- Κοινοτικού Κώδικα, πράγμα το οποίο 

αποτελεί και· ειδικό κίνητρο γι·’ αυτούς.

0ι· λεπτομέριες εφαρμογής της παραγράφου αυτής 

ρυθμίζονται- με απόφαση του κατά περίπτωση αρμό δ ίου υπουργού 

< σχετικό το άρθρο 6 της & β634/24-9-19Ö4 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών ).
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4. Διάθεση αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων

Επιτρέπεται· με: απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου να παραχωρήσει' χωρίς δημοπρασι'α και· χρονι·κό 

περιορισμό, σε γεωργούς· δημότες· κατοίκους για αυτοκαλλιέργεια 

η χρήση :

- Των καλλιεργήσιμιών δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων, οι. 

οποίες αποκαλύπτονται- ύστερα από αποστράγγιση ή αποξήρανση η 

οποία έγινε με δαπάνες του δήμου ή της κοινότητας.

- Των εκτάσεων που προσκτάται· ο δήμιος ή η κοινότητα.

- Των εκτάσεων οι οποίες αποκαλύπτονται· μιε την 

αποξήρανση εθνικών τελμάτων, ελών και· λιμινών, οι οποίες 

παραχωροώνται· από το δημιόσιο στους δήμιους ή στις κοινότητες.

Αν οι· παραπάνω εκτάσεις ευρίσκονται εξ’ ολοκλήρου σε ένα 

δημιοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμια, η ανωτέρω απόφαση λα μι βά νέτα ι· 

ύστερα από γνώμιη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου, ο 

οποίος στη λήψη της απόφασης έχει· δικαίωμια ψήφου. Εύμιφωνα μιε 

τα παραπάνω επιτρέπεται· κατ’ εξαίρεση, χωρίς δημιοπρασία και 

χρονικό περιορισμιό, η παραχώρηση της χρήσης σε γεωργούς 

δημιότες κατοίκους για αυτοκαλλιέργεια δημιοτικών και 

κοινοτικών εκτάσεων που αναφέρονται· περιοριστικά σε ορισμιένες 

εκτάσει-ς και· αποβλέπουν στην αποκατάσταση ακτημιόνων ή

μικρό καλλιεργητών οι οποίοι· έχουν ανεπαρκή κλήρο και· πολυμελή 

οικογένεια. Επίσης κρίνεται· απαραίτητη < Νόμιος £539/1997 )

έκφρασης σύμφωνης γνώμιης και· η ψήφιση της πρότασης για 

παραχώρηση αυτοκαλλ ιεργήσιμιων εκτάσεων εφόσον ευρό σκόντα ι

μέσα στα όριο του δημιοτι-κού ή κοινοτικού διαμερίσματος στο
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οικείο τοπικό Συμβούλια ή τον Πρόεδρον αυτού.

Τα παραπάνω εφαρμόξοντα ι· ανάλογα και. γι.α τους· συνδέσμους· 

δήμων και- κοινοτήτων και· τους· αναπτυξιακούς- των άρθρων 206 

και- 212 του Δημοτικού και. Κοινοτικού Κώδι-κα, σύμφωνα με τις 

παρ. 3 και- 4 του άρθρου 20Θ και. της παρ. & του άρθρου 212 του 

Δη μ. & Κοι-ν. Κώδικα. Η απόφαση του δημοτι-κού και. κοινοτικού 

συμβουλίου έχει· την έννοια της κατ’ αρχήν έκφρασης σύμφωνης 

γνώμης του δημοτι-κού ή κοινοτικού σύμβουλό ου για την

παραχώρηση χρήσης δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων σε γεωργούς 

δημότηες κατοίκους με σκοπό αυτοκαλλιέργειας ή χρήσης και. 

προσδιορισμού κατά συγκεκρι-μένο τρόπο της κατηγορίας των 

εκτάσεων που θα παραχωρηθούν, όπως αυτές περι-γράφονται· 

παραπάνω.

Με άλλη απόφαση t o u  δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου 

κ α θ ο ρ ύ ς ο V τ α ι· ;

0ι· εκτάσεις που θα παραχωρηθούν.

— Οι- δικαιούχοι-, σύμφωνα με γενικά κρι-τήρια, όπως π.χ. η 

παντελής έλλειψη ή η ανεπάρκεια κλήρου, ο αριθμός των μελών 

της οικογένειας, το ύψος του ετήσιου εισοδήματος.

Το ετήσι-ο δικαίωμα χρήσεως, που πρέπει- να

καταβάλλεται-, ανάλογα με τις κατηγορίες των εκτάσεων, και- το 

οποίο δεν μπορεί να ορίζεται- κατώτερο από το ένα δέκατο της 

τρέχουσας μισθωτικής αξίας τους, για κάθε χρόνο < τρέχουσα 

μισθωτική αεία των καλλιεργήσιμων αυτών εκτάσεων για τον 

υπολογισμό του δικαιώματος που θα πρέπει- να καταβάλλει- κάθε
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IT E I ΚΑΛΑΜΑΤΑΝ 
τ μ η μ α  

ΕΚΔΟΣΕΩΝ & BIBAIOGHKHtJ
δικαιούχος- ripènsi· να προκύπτει- από συγκεκριμένα μισθωτήρια 

συμβόλαια παραπλήσιων ιδιωτικών γαιών ή από στοιχεία της 

αρμόδιας- Διεύθυνσης Γεωργίας του Νομού στην οποίαν ανήκουν ο 

Δήμος ή η Κοι νότητα ) .

Η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του δημοτικού και· κοινοτικού 

συμβουλίου, στην περίπτωση αυτή, αποτελεί την κανονιστική 

πράξη με την οποίαν καθορίζονται- λεπτομερώς οι· όροι- και· 

προϋποθέσεις, οι- δικαιούχοι- και· το δικαίωμα χρήσης των 

παραπάνω εκτάσεων. ’ Οσο αφορά τα γενικά και· αντικειμενικά 

κρι τήρι α βάσει- των οποίων προσδι ορίζοντα ι· οι- δι και ούχοι· γι α 

την παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω εκτάσεων, αυτά είναι-s

- Ο δικαιούχος πρέπει- απαραίτητα να είναι· γεωργός το 

επάγγελμα.

-- Οπωσδήποτε να είναι· δημότης και· κάτοικος του ή της 

κοινότητας που έχει· την κυριότητα των παραχωρουμιένων εκτάσεων 

δηλαδή να φέρ·εται· γραμμένος στα δημοτολόγια και· να είναι· 

μόνιμος κάτοικος με την έννοι-α των άρθρων 51-53 του Αστικού 

Κώδ ι-κα.

- Να έχει· παντελή έλλειψη ή ανεπάρκεια κλήρου που πρέπει·

να αποδεικνύεται· έτσι. από βεβαίωση του οικείου

υποθηκοφυλακίου ή δήλωση του Ν. 1599/1986 από βεβαίωση του 

Δήμου ή της Κοινότητας.

- Κατάσταση μελών της οι-κογένειάς του, την οποίαν 

χορηγεί ο Δήμος ή η Κοινότητα ύστερα από αίτηση του 

ε ν δ ι· α φ ε ρ 6 μ ε ν ο υ.

- Βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου από την οποία
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vet προκύπτει- το ετήσιο εισόδημα του ενόιαφερόμιενου εφόσον ο 

παραπάνω είναι υποχρεωμένος- από τον νόμο να υποβάλλει- ετήσι-α 

φορολογική δήλωση. Εε αντίθετη περίπτωση — όταν δεν είναι- 

υποχρεωτική η υποβολή ετήσιας- φορολογικής- δηλώσης - υποβάλλει 

δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποίαν να αναφέρει- το ύψος 

τ ο υ ε τ ή σι-ou ει-σο δ ή μ α τ ό ς του»

Η παραχώρηση ανακαλείται- με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται- από τον νομάρχη αν;

— Δεν καλλιεργείται- η έκταση από αυτόν τον ίδιο προς- τον 

οποίον έγινε η παραχώρηση ή από τους- κληρονόμους- του ες’ 

αδιαθέτου, για μια διετία τουλάχιστον »

- Αν οι- προϋποθέσει-ς της παραχώρησης έχουν εκλείψει·.

Με όμοια απόφαση, η οποία πρέπει- να ελέγχεται- από τον 

Νομάρχη, μπορεί ν ’ ανακληθεί η παραχώρηση, αν άλλαξε ο

γεωργικός χαρακτήρας της εκτάσεως ή η έκταση βρίσκεται- σε 

περιοχή που έχει- διαμορφωθεί τουρι-στι·κά. Θα πρέπει- να

ε π ι· σ η μ ά ν ο υ μι ε τ η ν σ ο β α ρ ό τ η τ α μι ε τ η ν ο π ο ί α ο Ν ο μι ο θ έ τ ης

αντι-μιετωπίςει- τον τρόπο ελέγχου των αποφάσεων του δημιοτι-κού

και- κοινοτικού συμιβουλίου γιατί, με τα αναφερόμιενα παραπάνω 

αφήνει- να εννοηθεί ότι-, οι- σχετικές αποφάσει-ς του δημιοτι-κού 

και- κοινοτικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό των

παραχωρούμενων εκτάσεων και- καθορισμό των δικαιούχων, των 

γενι κών κριτηρίων επιλογής του κ. λ» π» υπόκει-νται- απλά στον 

έλεγχο νομιι-μιότητας του αρμιοδίου Διευθυντή Τοπικής 

Θυτοδι-οίκησης και- Διοίκησης και- μιάλι-στα σε αρι-θμιητι-κά

περι-ορι-σμιένες περιπτώσεις και- αυτό για ν ’ αποφευχθούν κατά τη
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γνώμη μας περιπτώσεις υπέρβασης· αρμοδιοτήτων και· κατάχρησης 

τυχόν εξουσίας από μ όρους; των δημοτικών και· κοινοτικών 

αρχόντων.

Ο νομιοθέτης, επίσης, διευκολύνει· μιε τις διατάξεις αυτές 

την ανάκληση της παραχώρησης για λόγους αντικειμενικούς γι'1 

αυτό και· η απόφαση του δημοτικού και· κοινοτικού συμβουλίου 

υπόκειται όπως συνηθίξετα ι· πάντα στον έλεγχο νομι μότητας του 

Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης.

Για να δημιουργηθούν συνεχόμενες εκτάσεις, που η χρήση 

τους 8α παραχωρηθεί, σώμιρωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, 

επιτρέπεται- η αναγκαστική απαλλοτρίωση ( σχετικές διατάξεις 

οι· των άρθρων 274 & 275 του Δημοτικού και· Κοινοτικού Κώδικα > 

για λόγους δημοσίας ωφέλειας ιδιωτικών εκτάσεων, που 

αποξηραίνονται· ( σχετικές διατάξεις οι· του άρθρου 251 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα >.

Εφόσον συναινούν τα ενδιαφερόμιενα μέρη, μιπορεί να γίνει 

και ανταλλαγή αυτών των ιδιωτικών γαιών μιε διαθέσιμιες 

δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις ίσης αξίας;. Η εκτίμηση της 

αξίας και των δύο υπό ανταλλαγήν ακινήτων γίνεται από την 

επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 248 του Δη μ» και Κοιν. 

Κώδικα. Η αποζημίωση των ιδιοκτητών μειώνεται κατά ποσοστό 

ανάλογο με τις δαπάνες που έχουν γίνει για τη βελτίωση 

ολόκληρης της έκτασης. Το χρηματικό ποσό των δαπανών στις 

οποίες υποβλήθηκε ο δήμιος ή η κοινότητα για τη τυχόν βελτίωση 

ολόκληρης της ανταλασσόμενης έκτασης πρέπει να προκύπτει 

καθαρά από τα διαχειριστικά στοιχεία των 0.Τ.ft. και ν ’
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c<ναφέρετα ι· ρητά στη σχετι κή απόφαση γι α την ανταλλαγή ή 

αποζημίωση λόγω απαλλοτρι-ώσεως- του Δημοτι-κού ή Κοινοτικού

Ευμβουλ ι'· ου»

< Σ X ετ ι· κ é ς· δ ι· α τ ά ζ ε ι· ç : άρθρα £40, £4Θ & £50 Γί. Δ / τ ο 410/1995. 

άρθρα £31, £3£ &■ £33 Π. Δ/τος· 3£3/1989. 

άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. ££18/1994 

άρθρο 15 παρ. 14, 15 & 16 Ν. £539/1997.

άρθρο 3 παρ. 9 Ν. £307/1995. 

άρθρο £7 παρ. 7 Ν. £130/1993 ).
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ 7ο

ΑΝΤΑΠΑΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πέγόντας ανταλλαγή ακινήτων εννοούμε την σύμβαση η οποία 

γίνεται- σύμφωνα με τις· διατάξεις- των άρθρων 513, 573 και· 1033 

του Αστικού Κώδικα και· με την οποίαν συμψωνείται· η μεταβίβαση 

της κυριότητας δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου σε τρίτο 

πρόσωπο < ιδιώτη κ.λ. π» ) και. η μεταβίβαση από αυτόν άλλου 

ιδιωτικού ακινήτου ίσης αξίας στον Δήμο ή στην Κοινότητα. 

Κατά την ανταλλαγή, εκτός- από τις διατάξεις του άρθρου £38 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, εφαρμόξονται· και· οι- 

διατάξεις για τις πωλήσεις του Αστικού Κώδικα εκτός από τα 

άρθρα 5£9 έως 535 και- 585 έως 57£. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της ανταλλαγής είναι· ότι-, δεν υπάρχει- τίμημα σε χρήμα. Η 

ανταλλαγή συντελείται· μιε τη σύνταξη συμβολαιογραφικού 

εγγράφου και τη μεταγραφή αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή 

κτηματολόγιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1033 του Αστικού 

Κώδικα. Η ανταλλαγή ακινήτων των δήμων και· κοινοτήτων καθώς 

και η επιβάρυνσή τους με εμπράγματο δικαίωμα < στην περίπτωση 

αυτή νοούνται· μόνο οι·' πραγματικές -- άρθρο 1120 - και· 

προσωπικές - άρθρα 114£, 1183 και· 1188 - δουλείες και· η

υποθήκη άρθρο 1£57 - του αστικού Κώδικα ) επ ι-τρέπετα ι· να

γίνει· με τις πρ·ουποθέσεις και· τη διαδικασία του άρθρου £48. 

Δ η μι ο π ρ α σ ί α δεν α π α ι· τ ε ί τ α ι·.

Τα δημιοτικά και· κοινοτικά ακίνητα που είναι· δεκτικά για 

ανταλλαγή είναι· αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις των
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εδαφίων α και- β του άρθρου 241 του Κώδικα ( τα ακίνητα του 

συνοικισμού που ει'χαν περί·έλθει- στο δήμο ή στην κοινότητα απ’ 

όπου τ ώ ρ α α π ο σ π ά τ α ι, κ α ι· τ α α κ ι'· ν η τ α τ α ο π ο ι'· α β ρ ίσκονται στ η ν 

περιφέρεια του συνοικισμού και· ανήκουν στην ιδιωτική 

περιουσία του δήμου ή της· κοινότητας· απ’ όπου αποσπάται ).

Η παραπομπή στις διατάζεις του άρθρου 248 του Δήμοτικού 

και- Κοινοτικού Κώδικα, σημαίνει ότι-, στις περιπτώσεις της 

ανταλλαγής εφαρμόζοντα ι· όλες οι· ηρ<ουηοθέσεις και· η διαδικασία 

που εφαρμόζονται- για την πώληση δημοτικού και· κοινοτικού 

ακινήτου, με πρωταρχικό όρο την προφανή ωφέλεια, εκτός από 

τον τύπο της δημοπρασίας που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί', 

στην περίπτωση της ανταλλαγής. Πρέπει- να σημειώσουμε ότι- η 

πράξη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μιε την οποίαν 

αποφασίζεται η ανταλλαγή ακινήτου πρέπει· να ει'ναι· επαρκώς 

αιτιολογημένη και· να βεβαιώνει- την αναμενόμενη ωφέλεια του 

δήμου ή της κοινότητας, να συνοδεύεται· με διάγραμμα του προς 

ανταλλαγήν ακινήτου και· να περιλαμβάνει· όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται· παραπάνω, καθώς επίσης και· πλήρη περιγραφή του 

κτήματος που δεσπόζει-, με μνεία του ονοματεπώνυμου του 

ιδιοκτήτη του. Οι- ίδιες διατάζει-ς έχουν εφαρμογή και για τα 

Δημοτικά και Κοινοτικά Αγαθοεργά Ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και 

συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων.

( Σχετικές διατάζεις : άρθρο 251 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο 234 του Π. Δ/τος 323/1989 ).
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ΚΕΦΑΠΑΙΟ ö d

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
O l· διατάξεις· του άρθρου £48 < σχετικά με την εκποίηση

ακινήτων > εφαρμόξονται· ανάλογα για την αγορά ιδιωτικών 

ακινήτων εκ μέρους- των δήμων και· κοινοτήτων. Πρέπει- να 

εξάρουμε τη ρεαλιστική αντ ιμετώπ ι-ση του βασικού προβλήματος 

των Δήμων και· Κοινοτήτων που κάβε φορά αντιμετώπι-ξαν την 

ανάγκη αγοράς- ι-δι-ωτι-κού ακινήτου για την εκπλήρωση βασικού 

κοινωφελούς- σκοπού τους και· αυτό, γιατί· από το κενό του νόμου 

που υπήρχε στο δημοτικό και- κοινωτικό Κώδικα , μέχρι- που 

ψηφίστηκε από την εθνική αντιπροσωπεία χ-ο άρθρο 18£ του Νόμου 

1085/1980 "Περί κυρώσεως του Δημότικού και- Κοινοτικού Κώδικα" 

όπως αυτό αντι-καταστάθηκε μ.s: με την παρ„ 3 του άρθρου £8 του

Νόμου 1416/1984 " Τροποποίηση και- συμπλήρωση διατάξεων της

Δημοτικής και- Κοινοτικής Νομοθεσίας κ.λ. π. " ταλαιπωρούσε 

πράγματι- τους Ο. Τ. ft. Σε κάθε εκδηλούμενη πρόθεση αγοράς 

ιδιωτικού ακινήτου, όλοι- γενικά αντ ιμετώπ ι-ςαν το θέμα με 

συγκροτημένη διάθεση και· αποφασι-στηκότητα, για τις τύχον 

νομικές και οικονομικές- επι-πτώσει-ς- που θα ήταν δυνατόν να 

προκύψουν από μι-ά τέτοια ενέργεια λόγω έλλειψης- νομοθετικής 

κατοχύρωσης. Ο νομοθέτης έδωσε λύση και- απελευθέρωσε τα χέρια 

των δημοτικών και· κοινοτικών αρχόντων με τρόπο ώστε να 

ικανοποιούνται- απόλυτα οι- αναπότρεπτες ανάγκες αγοράς 

ακινήτων με όλα τα εχέγγυο του νόμου, για ακώλυτη εκπλήρωση 

του σκοπού τους. Με την ανάλογη λοιπόν εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου £48 του Δημοτικού και- Κοινοτικού Κώδικα και·
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ει·δ ικώτερ<α αυτών που αναφéροντα ι· στην δι-ενέργεια δημοπρασίας, 

μπορεί κάλλιστα ο Δήμος- ή η Κοινότητα εφόσον διαθέτουν τις 

αναγκαίες πιστώσεις να προ é λ βουν στην πραγμάτωση της αγοράς 

ακινήτου για την ικανό π ο ι'ηση μι-άς επείγουσας και· αναπόδραστης 

ανάγκης που σχετίζεται· άμεσα με την ομαλή λειτουργία τους και· 

εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος των δημοτών τους. Πράπεί

να σημειωθεί ότι·, σύμφωνα με την 99/3.984 Γνωμοδότηση του 

Παράδρου της νομικής Δ/νσης του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν 

απαιτείται- η κατάθεση της υπό των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 

2 περ. 0 του 270/3.981 Π» Δ/τος προβλεπόμενη εγγύησης για την 

συμμετοχή σε δημοπρασία αγοράς ακινήτου από Δήμο ή Κοινότητα.

Αν από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο κρι-θεί ότι· μόνο 

ένα ακίνητο είναι- κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή 

κοινοτικού σκοπού, το ακίνητο μπορεί να αγοραστεί απευθείας, 

με απόφαση του συμβουλίου, που λαμβάνεται· μ.ε πλειοψηφία των 

δύο τρίτων των μελών του. Με τι·ς διατάξεις αυτές, δηλαδή, 

εισάγεται και· η εξαίρεση εφαρμογής του όρου της αγοράς χωρίς 

δημοπρασία και· αυτό, για να δι-ευκολώνει- την απευθείας αγορά 

ακινήτου στην περίπτωση που το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 

κρίνει· με αιτιολογημένη και· ομόφωνη απόφασή του ότι·, μόνο ένα 

ακίνητο υπάρχει· το οποίο θεωρείται- κατάλληλο για την 

εκπλήρωση του δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού. Παράλληλα όμ ως 

π ρ ο ς αυτή την εξαίρεση στον τρόπο αγοράς ακινήτου, ο 

νομοθέτης επιβάλλει- και· τον εξαιρετικό κανόνα του ελέγχου 

σκοπιμότητας < ήδη νομιμότητας ) της απόφασης του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου από τον αρμόδιο Διευθυντή Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης. Η ενέργεια αυτή του νομοί*έτη, 

στοχεύει.· στην αποτροπή τυχόν περί-γραφής- της διάταξης ή 

κατάχρηση εξουσίας και- παράβαση καθήκοντος από μέρους των 

δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων κατά την εφαρμογή του 

ευεργετήματος του νόμου. Στον έλεγχο της απόφασης αγοράς 

ακινήτου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ο Δ/ντης 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και- Διοίκησης, πρέπει- να ερευνά εκτός 

της νομιμότητας της αγοράς και. το κατά πόσον η απόφαση αυτή 

του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ελήφθη με την 

πλειοψηφία των δύο τρίτων < 2/3 ) των μελών του Συμβουλίου.

< Σχετι-κές δι-ατάξει-ς : άρθρο 252 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο 235 του Π. Δ/τος 323/1989 ).
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κεφαααιο so

EKMIEBÎ2EH AKINHTON TON ΔΗΜΩΝ KAI TON ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.
1. Γενικά.
Εκμιίσθωση των ακινήτων, στην περίπτωση αυτή, είναι- η 

ετεροβαρής- σύμβαση κατά την οποίαν, ο εκμισθωτής- δήμος- ή 

κοινότητα υποχρεώνεται- να παραχωρήσει- στο μι·σ0ωτή που μιπορεί 

να είναι φυσικό ή νομιι-κό πρόσωπο, τη χρήση ακινήτου κτήμιατος 

αυτού για όσο χρόνο δι-αρκεί η σύμιβαση, και- ο μιι-σθωτής να 

πληρώνει- κανονικά και- χωρίς- καθυστέρηση το μιίσθωμια που 

συμιφωνήθηκε. Αν η σύμιβαση α να φέρε τα ΐ- σε αστικό ακίνητο 

εφαρμιόςοντα ι- ανάλογα και- οι- δι-ατάζει·ς· των άρθρ<ων 547 μιέχρι- 

και 618 του Αστικού Κώδι-κα, ενώ αν αναφέρεται- σε αγροτικό, 

εφαρμιόςονται οι- διατάζεις των άρθρων β 19 μιέχρι- και- 647 του 

Αστικού Κώδικα, συμιπληρωμιατι-κά και- παράλληλα προς- τους 

εγκεκρι μιένόυς όρους- της- δημιοπρασί-ας που καθορίζονται- σύμιφωνα 

μιε τις διατάζεις του 270/1981 Π. Δ/τος- " περί καθορισμού των 

οργάνων, της- διαδικασίας- και- των όρων διενέργειας- δ η μι ο πρασιών 

δι·’εκποίησι-ν ή εκμίσθωσιν n pay μι ά των των Δήμιων και- Κοινοτήτων"

2. Διαδικασία εκμίσθωση ακινήτων.
Η εκμιίσθωση των ακινήτων των δήμιων και- των κοινοτήτων 

γίνεται- μιε δημιοπρασία, και- η πράζη κατακυρώσεως- ελέγχεται- από 

άποψη νομιι-μιότητας- από το νομιάρχη. Αν η δημιοπρασία δεν φέρει- 

αποτέλεισμια, επαναλαμβάνεται-, Αν και- η δεύτερη δημιοπρασία δεν 

φέρει- αποτέλεσμια, η εκμιίσθωση μιπορεί να γίνει- μιε απευθείας
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συμιφωνία της· οποι'ας τους όρους καθορίζει- το δημιοτικό ή 

κοινοτικό συμιβούλιο.

Για το είδος των ακινήτων τα οποία έχουν οι- δήμιοι- και- οι- 

κοινότητάς να εκμιισθώσουν είναι· τα αναφερόμιενα στην υποσ. £ 

του άρθρου £48. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απευθείας 

εκμιίσθωση μιε συμφωνία, δημιοτικού ή κοινοτικού ακινήτου, είναι· 

το άγοVο αποτέλεσμια της δημιοπρασίας η οποία δ ιενεργείτα ι· για 

δεύτερη φορά σύμιφωνα μιε τις ΐ-σχύουσες διατάξεις· και· μιετά από 

σχετική απόφαση του δημοτικού και· κοινοτικού συμβουλίου που 

καθορίζει- τους όρους της· σύμφασης εκμιίσθωσης για την 

εξασφάλιση των ουσιαστικών συμιφερόντων του οργανι-σμιού τους. 

Πρέπει- εδώ να σημιειώσουμιε ότι·, εφόσον πρ<όκει·ται για εκμιίσθωση 

αγροτι κού κτήμιατος πρέπεΐ- να εφαρ·μιόζετα ι αναγκαστι κά η

διάταξη t o u  άρθρου 634 του Αστικού Κώδικα, σύμιφωνα μιε την 

οποία το ελάχιστο όριο διάρκειας της σύμβασης δεν μιπορεί να 

είναι· μιι-κρότερο από τέσσερα ( 4 > χρόνια. Επίσης, θεωρούμιε

σκόπιμιο να τονίσουμε ότι·, δεν είναι- δεκτικά για εκμιίσθωση σε 

τρίτους τα εκτός συναλλαγής πράγμιατα κοινής χρήσης που 

προορίζονται· για την εξυπηρέτηση δημιοσίων, δημιοτικών ή 

κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών < άρθρο 966 ) και· τα

κοι νόχρηστα πράγμιατα, όπως, π. χ. τα νερά που τρέχουν διαρκώς 

ελεύθερ·α, οι- δρόμιοι·, οι πλατείες, οι- αιγιαλοί, τα λι·μιάνι·α, οι 

όρμιοι-, οι- όχθες ποταμιών που τυχόν ταξιδεύονται-, οι μιεγάλες 

λίμινες και· οι όχθες αυτών < άρθρο 968 > του Αστικού Κώδικα.
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3. ft π ευθείας- χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση ακινήτων.

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, 

να εκμισθώνει, χωρίς- δημοπρασία για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει- τους τρείς- μήνες-, θέατρα και· κ ι·νηματοθέτρα ή 

άλλους- χώρους-, για επιστημονικούς και· καλλιτεχνικούς σκοπούς, 

αφού το συμβούλιο εκτιμήσει- τη στάθμη και· την ποιότητα της 

εκδηλώσεως. Με τις διατάξεις αυτές λύνεται και· πάλι· ένα 

βασικό αίτημα των Ο.Τ.ft. να μπορούν να εκμισθώνουν για μικρά 

χρονικά διαστήματα και· χωρίς την αναγκαία δημοπρασία αίθουσες 

των θεάτρων και- κινηματογράφων τους ή άλλων κονοχρήστων 

χώρων που είναι- δεκτικοί νόμιμης συναλλαγής, σε συλόγους, 

σωματεία, ή επ ι-χειρήσεις για την οργάνωση και· παρουσίαση 

εκδηλώσεων επιστημονικού ή καλλιτεχνικού περιεχομένου και 

παράλληλα να πραγματοποιούν έκτακτα έσοδα, από έλλειψη 

νομικής ρύθμισης. Με τις διατάξεις αυτές ρυθμιίξεται· και· η 

δυνατότητα της απευθείας και· χωρίς δημοπρασία, εκμίσθωσης 

δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου στο δημιόσιο, σε άλλους 

Ο. Τ. ft. , σε επιχειρήσεις αυτών, σε νομιι κά πρόσωπα δημιοσίου 

δικαίου και· σε οργανισμιούς και· επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

< Δ. Ε.Η. , Ο.Τ.Ε. , Ο. Ε.Ε. , Η. Ε. ft. Π. , Ε. Υ. Δ. ft. Π. , Ι.Κ. ft. , 

κ.λ.π. > καθώς και· σε συνετάι·ρι·σμιούς < γεωργικούς κυρίως ) 

για την ικανοποίηση των αναγκών τους < στέγαση, εκπαίδευση, 

εγκατάσταση μηχανημιάτων κ.λ.π. ).

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 

επιτρέπεται- η απευθείας και- χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση 

δημοτικών και· κοινοτικών ακινήτων στο δημιόσιο, σε άλλους
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οργανισμούς τοπικής· αυτοδιοίκησης, os νομιικά πρόσωπα δημιοσίου 

δι.και'ου και· os οργανισμούς- και· s π ι· χ s ι ρ ή ο ε ι ς κοινής- ωφέλειας-, 

κ α θ ώ ς· κ α ι- σε συν ε τα ιρ ι ο μ ο ύ ς· για τ η ν ι· κ α ν ο π ο ι'· η σ η των αναγκών 

το ως. Η απόφαση αυτή του 5 η μ ο τ ι· κ ο ύ ή κοινοτικού συμβουλ ίου 

π ρ έ π ε ι ν α ε ι'· ναι· ε π α ρ κ ώ ς· α ι· τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η .

4. Εκμίσθωση ακινήτων σε συνεταιρισμούς.
Για την εκμίσθωση σε συνεταιρισμούς εφαρμόζονται- ανάλογα 

οι διατάζεις της παρ. 8 του άρθρου £40. Το μίσθωμα των 

παραπάνω ακινήτων καθορίζεται από την επιτροπή της παρ. 6 του 

άρθρου £48.

Επιτρέπεται· με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου που ελέγχεται από άποψη νομιμότητας από το 

νομάρχη, η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του 

δικαιώματος εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών σε 

συναιτερι-σμούς λατόμων που λειτουργούν νόμιμα, των οποίων όλα 

τα μέλη είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτη δήμου ή κοινότητας, με 

τους όρους και περιορισμούς των διατάξεων της παραγράφου 1 

του άρθρου £8 του Νόμου 869/1977 ” περί εκμεταλλεύσεως-

λατομείων ". Οι διατάζεις αυτές- εφαρμόζονται και προκειμένου 

περί δημοτικών και κοινοτικών λατομείων μαρμάρων. Οι 

διατάζεις αυτές μπορεί να θεωρηθούν σαν ένα ευεργετικό μέτρο 

για τους συνεταιρισμούς- λατόμων της χώρας για κοινωνικούς 

βασικά λόγους και με τους όρους και προϋποθέσεις που 

ορίζονται σ’ αυτές και την παρ. 1 του άρθρου £8 του Νόμου 

669/1977, αλλά και ενίσχυση της Εθνικής οικονομίας-. Οι
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'Suatd^stç αυτές, επίσης, αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα γι·α 

την τυχόν αυθαίρετη και· απροειδοποίητη παραχώρηση του 

ευεργετικού S ι κα ι ώμιατος εκμετάλλευσης- λατομιίων αδρανών υλικών 

ή μαρμάρων των δήμων και- κοινοτήτων για προστασία των 

σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν τους» Ε π ί σ η ς S ΐ· α φ α ι'· ν ε τ α ι· η σ ο (3 α ρότ η τα και· η 

σημιασία που αποδίδει- ο νομοθέτης στο θέμια της τοπικής 

α'ς ι· on ο ι'ησης και εκμετάλλευσης των δημιοτικών και· κοινοτικών 

λατομείων και· την υποβοήθηση και. προώθηση του θεσμιού των 

συνεταιρικών λατόμων, γιατί επιβάλλει· ουσιαστικές και· 

χρημιατικές κυρώσεις σε βάρος των δεύτερων για τυχόν

καταστρατήγηση του νόμιιμιου δικαιώματος της απευθείας και· 

χωρίς δημοπρασία μιίσθωσης των λατομιείων αυτών.

Οπογορεώετα ι· η μιε οποι αδήποτε μιορφή παραχώρηση από το 

μιισθωτή συνετά ι·ρι·σ μι ό του κατά τα προηγούμενα αναφερόμιενα 

S ι κα ι ώμιατος εκμιεταλλεύσεως θεωρουμένης αυτοδι καίως άκυρης 

αυτής της παραχωρήσεως. ’Ετσι- προστατεύονται- τα συμιφέροντα 

των Ο» Τ. ft. έναντι· των εκμισθωτών συνετάιρισμιών εκμιετάλλευσης 

δημοτικών ή κοινοτικών λατομιείων του Ν» 669/1977 από τυχόν 

α υ θ α ί ρ ε τ η π α ρ α χ ώ ρ η σ η αυτών σε τ ρ ί τ ο υ ς του δ ι· κ α ι· ώ μι α τ ο ς αυτό ύ » 

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η άδεια

εκμιετάλλευσης ανακαλείται· υποχρεωτι κά και· ο συνετά ι ρι σμιός 

υποχρεούται· στην καταβολή ποσού ίσου μιε το διπλάσιο του 

μιισθώμιατος που καθορίστηκε μιε τη σύμιβαση. Πρόθεσης κύρωσης σε 

βάρος των τυχόν αυθα ι-ρετησά ντων συνετά ιρισμιών και· κατά

παράβαση του νόμιου και- της σώμιβασης παραχώρησης σε τρίτους 

του δ ικα ιώμιατος εκμετάλλευσης λατομιείων των Ο. T.ft. είναι- η
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καταβολή του διπλάσιου μισθώματος- από αυτό που ορόςεται στη
σ X s: τ ι· κ ή σ ύ μ β  α σ η »

< Σχετι-κάς- διατάξεις- ; άρθρο £53 του Π. Δ/τος- 410/1995

άρθρο £36 του Π. Δ/τος- 3£3/1989 ) .
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ iOo

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Για να μιι-σθώσουν οι- δήμιοι- και- οι- κοινότατες· ακίνητα τα 

οποία ανήκουν σε τρίτους, γίνεται- δημοπρασία. Αν η δημιοπρασία 

που έγινε μία φορά δεν έφερε αποτέλεσμια, μπορεί'- να γίνει- 

μιίσθωση χωρίς δημοπρασία, μιε απόφαη του συμιβουλίου. Πρέπει- τα 

αστικά ακίνητα που ανήκουν σε ι-δι-ώτες, να ευρίσκοντα ι· μιέσα 

στην έδρα κυρι'-ως- του δήμιου ή της κοινότητας- και- να κρίνονται- 

μιε απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συ μι [3 ο υλ ι ου, κατάλληλα 

για την στέγαση των υπηρεσιών τους, ( Δημοτικών ή Κοινοτικών 

Καταατημιάτων ) σε περίπτωση έλλειψης· ή ανεπάρκειας του 

υπάρχοντος, της δημοτικής ή κοι-νοτικής βιβλιοθήκης,

πνευματι κού και- εκπολιτι στι κού κέντρου, K. Α. Π. Η. , Δημιοτι-κής ή 

κοι-νοτ ι- κ ής ε π ι- χ ε ι'- ρη σ ης ι; - λ . π.

Η μιίσθωση του ακινήτου και- στην περί'πτώση αυτή γίνεται- 

κατά βάση μιε δημιοπρασι'α οι- όρο ι- της οποίας, όπως

προαναφέραμιε, πρέπει να είναι- σύμιφωνοι- μιε τις διατάξεις του 

£70/1981 Π. Δ/τος. Στην περίπτωση αυτή της απευθείας, χωρίς 

δημοπρασία μιίσθωσης ακινήτου ( επειδή δεν υπήρξε αποτέλεσμια 

κατά την διεξαγωγή της δημιοπρασίας > πρέπει- η σχετική απόφαση 

του δημιοτι-κού ή κοινοτικού συμιβοωλίου να υπόκει-ται- στον 

έλεγχο νομιμότητας του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και- 

Διοίκησης κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδ„του άρθ.£35.

< Σχετικές διατάξεις ; άμ:·θρο £54 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο £37 του Π. Δ/τος 3£3/1989 ).
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ΚΕΦΗΠΗΙΟ ilo

ΕΚΜίΕ8ΩΕΗ ΓΗΕ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ KOI ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Γενικά.

Η καλλιεργήσιμη γη του δήμου ή της· κοινότητας·, που 

περιλαμβάνεται στη δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια, αφού

βεβαιωθεί ως προς την δέση, τα όρια και· την έκταση,

εκμιισθώνετα ι· ολόκληρη ή σε τμήματα, με δημιοπρασία, που

γίνεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του δήμου ή της

κοινότητας που έχει. την κυριότητα της γης, εφόσον στην 

απόφαση βεβαιώνεται· ότι· η έκταση δεν είναι· απαραίτητη για τις 

ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. Στην περίπτωση αυτή το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή η δημαρχιακή επιτροπή κατά 

το λόγο της αρμδιότητάς τους είναι· υποχρεωμένοι- να λαμβάνουν 

πάντα υπόψη τους σ’ αυτή την περίπτωση τις διατάζεις της παρ. 

1 του άρθρου 5 του από £4. 9. 1958 Β» Δ/τος " περί

κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον νόμου των ι-σχυουσών 

διατάξεων περί προσόδων των δήμιων και κοινοτήτων " όπως 

τροποποιήθηκε και· συμιπληρώθηκε μέχρι· σήμιερα, που αναφέρονται- 

στο τρόπο διάθεσης των περισσευμιάτων βοσκής. Με απόφαση της 

δημιαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμιβουλίου ορίςονται· 

τα κατώτερα όρια του μισθώματος και· οι λοιποί όροι- της 

δημιοπρασίας, και. μπορεί ν’ απαγορευθεί να συμμετάσχουν στην 

δημιοπρ*ασόα ιδι οκτήτες καλλι·ερ·γήσ ιμιών εκτάσεων ορ·ι σμιένου 

αριθμού στρεμμάτων. Με τις παραπάνω διατάξεις επιδιώκεται- από
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τους- Δήμους· και- τις Κοινότητες η εκμετάλλευση των

καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης που ανήκουν στην ιδιωτική τους 

περιουσία με εκμί-σθωση προς τους δημότες κατοίκους αυτών και· 

η απόκτηση εσόδων για την εκ πλήρωση του σκοπού τους» Η 

εκμι'-σθωση ολόκληρης της περι-οχής ή σε τμήματα, αποβλέπει- στο 

να βοηθήσει στη λήψη θετι-κών αποφάσεων από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμιβούλ ι- ο για την εκμι'-σθωση της καλλιεργήσιμης γης 

τους, ανάλογα με τις συνθήκες τις γεωργικές και· το μέγεθος 

των κλήρων που 5 ι-αθέτουν οι- γεωργοί'· δημότες και- κάτοικοι- 

αυτών, αλλά και- το μέγεθος της διαθέσιμης για εκμί-σθωση γης, 

ώστε, άλλοτε μιεν να προβαίνει- στην εκμί-σθωση αυτής ολόκληρης 

( ενιαίας ) στον τελευταίο πλειοδότη που θα αναδει-χθεί με την 

διεξαγωγή της δημοπρασίας και· άλλοτε πάλι- να χωρίζει- αυτή σε 

ξεχωριστά τ μ ή μα τα με σκοπό να διευκολύνει- όσο γίνεται- 

περισσότερους δημότες» Για την παραπάνω εκμί-σθωση γίνεται- 

πάντοτε δημιοπρασία, οι- όροι- της οποίας καθορίζονται- σύμιφωνα 

μιε τις διατάζεις του 270/1981 Π» Δ/τος »

Κατά τον προσδι-ορι-σμιό από τη δημιαρχι-ακή επιτροπή ή το 

κοινοτικό συμιβούλι-ο του κατώτατου ορ·ίου πρώτης προσφοράς ως 

μιι-σθώμιατος, πρέπει- οπσδήποτε να λαμβάνουν υπόψη τους·!

- Την υπό εκμιί-σθωση έκταση σε μιέγεθος, περιοχή και- 

απόδοση του εδάφους»

- Τι-ς μιι-σθωτι-κές συνθήκες και· την οι-κονομυ-κή κατάσταση 

γενικά των αγροτών δημοτών τους»

- Να προσδιορίζουν το μίσθωμια αυτό κατά μονάδα 

καλλι-εργήσι μιου στρέμιμιατος γης, όπως καθι ερώθηκε ανέκαθεν
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ηρ·οκει-μενου για τις εκμισθώσεις- γεωργικών εκτάσεων.

Ο νομιοθέτης επίσης αποβλέπει- να βοηθήσει· τους; μιικρούς- ή 

ακτήμιονες καλλιεργητές- δημότες- και- κατοίκους του Δήμιου ή της 

Κοινότητας- στην απόκτηση γης- για καλλιέργεια και· συντήρηση 

της οι-κογένει-άς τους-, με τη δυνατότητα που παρέχει- στη 

Δημαρχιακή Επιτροπή και· στο Κοινοτικό Συμβούλιο ν’ 

αποκλείουν από τη συμμετοχή τους- στη δημοπρασία ιδιοκτήτες 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων, με ορισμένο αριθμό στρεμμάτων, που 

καθορίζουν πάντοτε με αντί.κει·μενικά κριτήρια με τη σχετική 

απόφασή τους»

Αν η παρ·απάνω αναφερ·όμενη δημιοπμ«ασία δεν φέρε ί

α π οτέλεσμα, επαναλαμβάνεται· ανάμεσα σε όλους τους δημότες, 

ανεξάρτητα από την έκταση της καλλι εμ·γήσι μης ιδιοκτησίας 

τους. Αν και· στην περίπτωση αυτή, η δ η μ ο π ρ>α σ ί α δεν φέρει- 

αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και· μπορεί να συμμετάσχει· σ’ 

αυτήν οποιοσδήποτε. ’Ετσι-, δηλαδή, ρυθμίζεται- ο τρόπος

διάθεσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης στην περίπτωση που η 

δήμιο πρα σ ία ήταν άγονη σε αποτέλεσμια σε πρ·ώτη και- δεώτερ«η φορ<ά 

μιε ελεύθυρη τη συμιμετοχή σ1 αυτήν όλων των δημιοτών.

Οι- δήμιοι- και- οι- κοινότητες μιπορ·οών, μιε απόφαση του 

δημιοτι-κού ή κοινοτικού συμιβουλίου τους, να εμισθώσουν μιε 

δημοπρασία, για χρ<ονι·κό δι-άστημια ως- τριάντα ετών, δημοτι-κές 

και- κοινοτικές εκτάσεις που επιδέχονται- καλλι·έρ«γει-α και 

δενδροκομιία και· δεν υπάγονται- στη ρύθμιιση της παράπανω 

περι πτώσεως, ώστε οι εκτάσεις αυτές- ν’αζι οποι-ηθούν» Με την 

ίδια απόφαση καθορίζονται- και- οι όροΐ· εκμίσθωσης. Η
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κ α τα κύρωση γίνεται- επ ί σης με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου. Δίνεται- δηλαδή η ευχαίρει-α στους 

δήμους· και στις κοινότητες που διαθέτουν ιδιόκτητες εκτάσεις 

και- οι- οποίες είναι- επιδεκτικές για καλλιέργεια και-

δενδροκομία να τις εκμισθώνουν για χρονικό διάστημα μέχρι- 

τριάντα < 30 ) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 610

του Αστικού Κώδικα. Πόγω όμως της σοβαρότητας του θέματος ο 

νομοθέτης επεφύλαξε το δικαίωμα της λήψης της απόφασης αυτής 

για την μακροχρόνια μίσθωση των παραπάνω αναφερόμενων 

εκτάσεων, καθορισμού των όρων διενέργειας της δημοπρασίας και 

κατακύρωσης του αποτελέσματος αυτής στον τελευταίο πλειοδότη, 

στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο κατά παρέκλι-ση από τις 

διατάξεις του άρθρου 111 του δημοτικού ή κοινοτικού κώδικα < 

αρμοδιότητες δημαρχιακής επιτροπής > . Ενδεικτικό της

σοβαρότητας του παραπάνω θέματος (της τριαντάχρονης μίσθωσης) 

είναι- το γεγονός ότι- ο νομοθέτης κατ’ εξαίρεση του πάγιου 

κανόνα, αναθέτει- στον Δ/ντη της Τοπι-κής Αυτοδιοίκησης και- 

Διοίκησης την αρμοδιότητα ελέγχου σκοπιμότητας <νομιμότητα) 

επί των αποφάσεων του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου για 

την δι-ενέργεια της δημοπρασίας διάθεσης των εκτάσεων αυτών 

για να προλάβει- τυχόν υπερβάσεις και- κατάχρηση εξουσίας.

( Σχετικές διατάξεις : άρθρο £55 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο £30 του Π. Δ/τος 3£3/1989 >.
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£. Μεταγρφή συμβάσεων.
Συμβάσεις- με τις- οποίες γίνεται· εκ μίσθωση δημοτικών ή 

κοινοτικών ακινήτων για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από εννέα 

έτη < εδώ αναφέρονται· σιωπηρά οι. διατάξεις- του άρθρου 618 του 

Αστικού Κώδικα >, μεταγράφονται- ατελώς- ολόκληρες- < σύμφωνα με 

τις- διατάζεις της παρ. £ του άρθρου 304 του Δημ. και- Κοιν. 

Κώδικα για τι·ς· φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες και· άλλα 

προνόμοια των Δήμων και- Κοινοτήτων >, στα βιβλία μεταγραφών 

του δήμου ή της κοινότητας < δηλαδή η μεταγραφή τους στα 

βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακίου στην περιφέρεια του 

οποίου υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότητα και ενεργείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1194 του Αστικού Κώδικα >. Στην 

έννοια των συμβάσεων του είδους αυτού, περιλαμβάνονται οι 

ετεροβαρείς συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Δήμου ή

Κοινότητας και τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου κ.λ.π. 

βάσει των διατάξεων των άρθρων £50, £51, £5£, £55, £57 και

£58 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των διατάξεων των 

άρθρων 369, 6.18 και 1£ΟΘ του Αστικού Κώδικα. Οι διατάξεις

αυτές θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 186 του Ν. 

1065/1980 " περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα " 

και αποβλέπουν στην προστασία των συμφερόντων των Ο.T.Α. 

έναντι τρίτων.

( Σχειτκές διατάξεις ; άρθρο £56 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο £39 του Π. Δ/τος 3£3/1989 )«
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

EKMETAAAEYEH ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
Η διαχείριση, η καλλιέργεια και· η εκμετάλλευση των 

δημοτικών ή κοινοτικών δασών και- των δασικών γένι.κά εκτάσεων 

γι'· νέτα ι· σύμφωνα με την δασική νομοθεσία < άρθρο 103 του Ν. 

Δ/τος· Ö6/19&9 " Δασικός· Κώδι-ζ Η εκμίσθωση της

εκμετάλλευση γίνεται- με δημοπρασία < σχετικές· διατάζεις οι- 

του 270/1981 Π. Δ/τος· >.

0ι· δήμοι- και- οι· κοινότητες που έχουν στην ιδιοκτησία 

τους δάση, μπορούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, να εκμισθώνουν την εκμετάλλευση του δάσους σε 

δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων όλα τα μέλη, 

είναι- κάτοικοι, του δήμου ή της κοινότητας ( για επαγγελματική 

τους και. βιοποριστική απασχόλησή τους για το καλό της Εθνικής 

οικονομίας ), απευθείας και χωρίς δημοπρασία και. για χρονικό 

διάστημα έως τριών ετών. Με τις διατάζεις αυτές θεσπίζονται- 

οι- απαγορευτικές δι-ατάζεις για τυχόν καταστρατήγηση του 

δικαιώματος ευμενούς μεταχείρισής τους και- οι- ποινές που 

επιβάλλονται στους τυχόν παραβάτες εκπροσώπους ή μέλη των 

παραπάνω δασι κών συνετά ι-ρι-σμιών εργασίας.

Απαγορεύεται- στο συνεταιρισμό που έχει- μισθώσει-, σύμφωνα 

με τα παραπάνω αναφερόμενα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης, να 

παραχωρήσει- με οποιαδήποτε μορφή, το δικαίωμα αυτό, και- 

θεωρούνται- αυτοδικαίως άκυρες οι· συμβάσει-ς που έχουν τέτοιο 

αντικείμενο και· η παραχώρηση. 0ι· παραβάτες τιμωρούνται, με
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χρηματική ποινή, που είναι ίση τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο 

της· αξίας· του λήμματος ή με φυλάκιση έως έξι μηνών ή με τις 

δύο αυτές ποινές. ’Ετσι περιγράφονται οι διοικητικές 

συνέπειες σε βάρος του συνετάιρσμού που κατά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου αυτού και χωρίς καμιά έγκριση της αρχής 

πρόβαίνειστην παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του 

δάσους σε τρίτους, επίσης ορίζονται και οι χρηματικές και 

ποινικές ποινές σε βάρος των υπευθύνων των Συνεταιρισμών ο 

οποίος προήλθε στην αυθαίρετη πααχώρηση του δικαιώματος αυτού 

σε τρίτους.

< Σχετικές διατάξεις : άρθρο £57 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο £40 του Π. Δ/τος 3£3/1989 ).
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ 13ο

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ή
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

1. Γενικά.
Ο τρόπος· με τον οποίον ασκείται. η 5 ι·οίκηση και. η 

εκμετάλλευση ακι νήτων που ανήκουν εξ’ αδι·α ι-ρέτου σε

περι σσότερους δήμους ή κοι νότητες, καθορίξετα ι· με σύμφωνη 

απόφαση όλων των ενδ ιαφερόμιενων οργανισμών. Στην έννοια των 

διατάξεων αυτών περιλαμβάνεται, το εμιπράγμιατο δικαίωμα που 

έχουν από τον νόμιο οι· Δήμιοι- και· Κοινότητες στην κατά τις 

διατάξεις του άρθρου £24 ιδιωτική δημιοκοινοτική περιουσία 

τους ( κυριότητα, επικαρπία, δουλεία, υποθήκη και· νομιή ή 

ενοχική απαίτηση μιι σθωμιάτων ή τίτλων κ. λ. π. ) και· στην από 

συμιφώνου εκμιετάλλευση αυτής σε τρόπον ώστε, ν’ αποφεύγεται- η 

εγκατάλειψή της λόγω ασυμιφωνίας των συνιδιοκτητών.

Σε περίπτωση διαφωνίας, επικρατεί η πλειοψηφία που 

υπολογ ίξετα ι· σώμιφωνα μιε το μιέγεθος των μιερίδων. Ο τρόπος 

διοίκησης αφορά στην από κοινού λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου 

για την προστασία της κοινής ακίνητης περιουσίας. Πρέπει- να 

σημειωθεί ότι-, για όσα θέματα δεν γίνεται· ρύθμιση με αυτές 

τις διατάξεις, εφαρμόζονται- κατ’ αναλογία οι. διατάξεις των 

άρθρων από 785 μέχρι- 805 και· 1113 και· 1117 του Αστικού 

Κώδικα. Ο τρόπος εκμιετάλλευσης αφορά, είτε στην απ’ ευθείας 

διαχείρι ση της δημιοκοι νοτι κ ής περι ουσίας από τους

80



συνιδιοκτήτες- δήμους- ή κοινότητες-, είτε στην εκμι'σβωση της με 

δημιοπρ«ασία.

Ο νομιοθέτης έχοντας υπόψη του ότι, και· στις- περιπτώσεις 

εκμετάλλευσης συν ιδιόκτητης περιουσίας των Δήμων και· 

Κοινοτήτων υπεισέρχεται- το ανθρώπινο και υποκειμενικό 

στοιχείο, σε ότι· αφορά το ι-διαίτερο συμφέρον κάθε οργανισμιού, 

και- συνεπώς της εμφάνισης από τα πράγματα διαφωνίας και· για 

να παρακόπτεται- αυτή, μπροστά στο κοινό και· γενι-κώτερο 

συμφέρον των Ο.Τ.Α. θέσπισε τον κανόνα λήψης αποφάσεων κατά 

πλειοψηφία κατά το λόγο των μερίδων του κάθε οργανισμού. Στην 

περίπτωση αυτή συντρέχει- η νομική σχέση της κοινωνίας ή 

κοινοπραξίας ή συγκυριότητας, όπου η μερίδα κάβε δήμιου ή 

κοινότητας στο πράγμια είναι· μιεν ιδιαίτερη και ορισμιένη, αλλά 

αδιάκριτη σχετικά και· λα μιβά νέτα ι· υπόψη μιόνο νοερά τ ο ιδανικό 

μιερίδιο αυτής. Αυτή η κοινωνία κατά ιδανικά μιερίδια είναι· η 

εξ’ αδιαι-ρέτου κοινωνία όπως συνηθί ζεται· να λέγεται·. Επίσης, 

πρέπει· να σημειωθεί ότι·, μπορεί ένας Δήμιος ή μια Κοινότητα να 

έχει· περισσότερες μερίδες σε ιδανικά μερίδια. Για τον 

υπολογισμιό της πλειοηφίας στην περίπτωση αυτή δεν λαμιβάνεται- 

υπόψη ο αρι-θμιός των συγκοινωνών δήμιων και κοινοτήτων, αλλά το 

μιέγεθος των μιεριδίων κάθε κοινωνού κατά το άρθρο 787 του 

Αστικού Κώδικα. Για τον αριθμιό των μιερίδων είναι· ανάγκη να 

γίνει- έρευνα στη συστατική πράξη της κοινωνίας στην οποίαν 

ορίζονται· οι μιερίδες κάθε κοι-νωνού. Αν δεν ορίζεται- τίποτα 

στη συστατική πράξη, τότε τα μερίδια των κοινωνών

λογαριάζονται· ίσα ( άρθρο 785 του Αστικού Κώδικα ).
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£. Διαδικασία εκ no ίησης ακινήτων nou ανήκουν σε

περισσότερους Δήμου ή Κοινότητες.

0ι· δημοπρασίες για την εκποίηση ή την εκμίσβωση των 

ακινήτων αυτών γίνονται στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας, 

στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ολόκληρα ή 

κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους, εμπρός στους δημάρχους ή στους

- 87 -

νόμιμους αναπληρωτές τους. Για την εκποίηση των ακινήτων της 

κοινωνίας εφαρμόζονται, οι- διατάζεις του άρθρου £40 και· για 

την εκ μίσθωση τους οι- διατάζεις του άρθρου £40 του Κώδικα.

Με απόφαση των συμβουλίων των οργανισμών αυτών, μιπορεί 

ν ’ ανατεθεί σ’ έναν από τους συγκύριους οργανι-σμούς η 

διενέργεια της δημοπρασίας από αρμόδι-ο όργανό του. Και- στις 

δύο περιπτώσεις, η κατακύρωση της δημοπρασίας πρέπει· να 

εγκριθεί από τα συμιβούλια των δήμων ή των κοινοτήτων < δηλαδή 

από την δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ) που 

έχουν την συγκυριότητα.

< Σχετικές διατάζεις ϊ άρθρο £50 του Π. Δ/τος 410/1995

άρθρο £41 του Π. Δ/τος 3£3/1989 

άρθρο 3 παρ. 13 Νόμου £307/1995 ).
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ΚΕΦΑΠΟΙΟ 14ο

ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ KOI ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Εκποίηση κινητών πραγμάτων Δήμων και· Κοινοτήτων.
Η εκποίηση κινητών πραγμάτων < κινητά πράγματα 

θεωρούνται- τα κάβε ψύοεως·, μορφής· και· αποστολής- μηχανήματα, 

έπιπλα, σίδηρο, αντλητικά συγκροτήματα, αυτοκίνητα,

μιοτοσυσυκλέτες· ή μοτοποδήλατα, και· γενικά κάβε είδους· και· 

μορφής μη αναλώσι μα υλικά ) των δήμιων και· των κοι νοτήτων 

επιτρέπεται· ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου και ενεργείται- με δημοπρασία ( σχετικές διατάξεις 

οι του άρθρου £34 του Κώδικα και· του άρθρου 9 του Π. Δ/τος 

£70/1901 >. ’Οταν πρόκειται· για πράγματα που έχουν αξία έως 

και εκατό χιλιάδων < 100.000 ) δραχμών για τους δήμους και·

εξήντα χιλιάδων < 60.000 ) δραχμών για τις κοινότητες,

μπορεί, εξαιρετικά, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, να γίνεται- πρόχειρη δημοπρασία,

< πρόχειρη δημοπρασία λέγεται· η δημοπρασία που ενεργείται- 

νόμιμα και· χωρίς την αυστηρή προσήλωση στις παραπάνω

διατάξεις και τους τύπους της τακτικής δημοπρασίας ), για να 

διευκολυνθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση της αγοραπωλησίας εκ 

μέρους του δήμιου ή της κοινότητας για την ικανοποίηση

επειγουσών αναγκών και· φυσικά αν η αξία των προς πώληση

πραγμάτων είναι· μιέσα στα χρηματικά αυτά όρια που ο ρίξει- ο 

νόμιος.

Επιτρέπεται- η απευθείας και· χωρίς δημοπρασία εκποίηση
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κινητών πραγμάτων προς· το 'δημιόσιο, άλλους οργανι-σμιούς τοπικής 

αυτοδ ι-ο ί-κησης, επιχειρήσεις των οργανι-σμιών τοπικής

αυτοδιοίκησης, νομιι-κά πρόσωπα δ η μι ο σι'· ου 5 1· και'· ου, οργανισμιούς 

και· επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την κάλυψη των αναγκών 

τους μιε απόφαση του δημιοτικού ή κοινοτικού συμιβουλί-ου που 

λαμβάνεται- μιε απόλυτη πλει-οψηφί-α του συνολικού αρι-θμιού των 

μιελών του» Το τίμημα των κινητών καθορίξεται· από την επιτροπή 

της παραγράφου β του άρθρου 48. Η κατά παρέκκλιση από τις 

ισχύουσες διατάξεις δ ι-ενέργε ιας δη μι ο πρα σι', ας και. η απ’ ευθείας 

εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμιων και· Κοινοτήτων προς το 

δημόσι ο και· τους άλλους οργανισμιούς Ο. Τ. ft. ή τις επιχειρήσεις 

του κ.λ. π. σύμιφωνα μιε τις διατάξεις αυτές αποβλέπει- στη 

γρήγορη και- ανεμιπόδι-στη ικανοποίηση των αναγκών τους και· 

π ρ ο σ τ α σ ό α τ ο υ κοινού σ υ μι φ έ ρ ο ν τ ο ς κ α ι· γ ι· α ν α μι η γίνε τ α ι 

καταστρατήγηση του μιέτρου αυτού ο νομιοθέτης θέσπισε σαν 

απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμιφωνη γνώμιη της απόλυτης 

πλειοψηφίας του συνολικού αριθμιού των μιελών κάθε δημιοτικού ή 

κ ο ι· ν ο τ ι· ι; ο ύ συ μ |8 ο υλ ί ο υ »

Η εκμιίσθωση των κινητών πραγμιατων των δήμιων και· των 

κοινοτήτων γίνεται- μιε δημιοπρασία. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε, 

π ι- σ τ ε ύ ο υ μι ε μι ε δ ι· π λ ό στ ό χ ο :

- Για να μπορούν οι- Δήμιοι- και- οι- Κοινότητες να

αξι-οποι-ούν τυχόν κινητά πράγματα όπως αντλητι-κά μιηχανήμιατα, 

μηχανές, βυτιοφόρα, μεταφορι-κά μέσα, σκαπτικά μηχανήματα 

κ.λ. π. για την πραγμιατοποί-ηση εσόδων.

- Για να δι-ευκολύνεται- μιε τον τρόπο αυτό η εκτέλεση των
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δημοτικών και· κοινοτικών έργων από εμιπει-ροτέχνες και- μι·κρο ύς 

εργολάβους που δεν διαθέτουν δικά τους- μηχανήματα ή εργαλεία. 

Αν η δημιοπρασία δεν φέρει- α π ο τ έ λ ε ο μ α, η εκμιίσθωση μιπορ·εί να 

γίνει- με απ’ ευθείας συμιφωνία, ύστερα από απόφαση του 

δημοτι κού ή κοινοτικού συμιβουλίου. ’ Ε'τ"σι· παρέχεται- μια 

ευελιςία και ευχέρεια στους- χει-ρι-σμιούς- της δημοτικής- και- 

κοινοτικής αρχής για την αςι-οποι'-ηση κινητών πραγμάτων σε 

περίπτωση που η δημοπρασία απέβει- άγονη.

Η εκμίσθωση κινητών πραγμάτων, για χρονικό διάστημα έως 

τριών το πολύ μηνών, γίνεται- με απ’ ευθείας- συμφωνία, ύστερα 

από απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας- 

( σχετικές δι-ατάςει-ς οι- του άρθρ<ου £67 παρ<. 1 του Δημοτικού 

και- Κοινοτικού Κώδικα ). Οι δι-ατάςει-ς αυτές ε φ α μι μ ό c ο ν τ α ί

α V ά λ ο γ α και- στ η μι ί α θ ω σ η κ ι· ν η τ ώ ν π ρ α γ μ ά των εκ μι έ ρ· ο υ ς των δ ή μι ω ν 

και- κοινοτήτων. Αυτό έγινε προκει-μιένου να διευκολύνει- την 

μίσθωση κινητών πρα γμιάτων εκ μιέρους- των Δήμιων και- Κοι-νοτήτων 

για την κάλυψη των αναγκών τους στις περι·πτώσεις που δεν 

διαθέτουν δικό τους τεχνικό ε ε ο π λ ΐ- σ μι 6 για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους.

£. Δωρ>εά κινητών πραγμάτων Δήμιων και- Κοινοτήτων.

Δωρεές δημιοτι-κών και- κοινοτικών κινητών πραγμιάτων ( 

δηλαδή αυτών που η δωρεάν τους γίνεται κατά τις διατάξεις των 

άρ-θρων 496 και- 498 του Αστικού Κώδικα εδάφιο δεύτερο, χωρίς 

αντάλλαγμα ), πλην χρ·ημιατι-κών παρ«οχών, επ ι-τρ<έποντα ι- ύστερ<α 

από απόφαση δημιοτι-κού ή κοινοτικού συμιβουλίου η οποία
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λα μ (3 άνετα ι· με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 

των μελών του, προς- το δημόσιο, οργανισμούς· τοπικής 

αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και· οργανισμούς και·

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που 

συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση 

εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Απαγορεύεται- η δωρεά χρηματι κών παροχών των 0. T. Α. προς 

το δημόσιο ή άλλους δημόσιου δικαι'-ου οργανι·σμούς·, νομικά 

πρόσωπα, επιχειρήσεις, γιατί'· στην αντί'· θετή περί'· πτώση θα 

αναιρείτο η ιδιότητα του κοινωφελούς προορισμού τους και· της 

αποστολής τους για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας

ανακούφιση των δημοτών τους κ.λ.π. Πόγω της ιδιότυπης μ ο ρφ ής 

αυτού του τύπου της δωρεάς, απαιτείται· λήψη αποφάσεως του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών του. Η δωρεά προς το δημόσιο και 

τους· άλλους οργανισμούς κινητών πραγμάτων σύμφωνα με τις 

δι ατάξει ς αυτές προϋποθέτη την ύπαρξη δύο βασι κών στοιχείων:

- Την εκπλήρωση του σκοπού που συνδέεται· άρρηκτα με την 

εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων.

- Αποβλέπει- στην άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της 

περιοχής.

Αν δ»εν συντρέχει- τουλάχιστον ένας από αυτούς τους όρους, η 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου πρέπει- να 

θεωρεάτα ι· άκύρη.

Εε περίπτωση που συγκύριοι· κινητών πραγμάτων είναι-

8 6



περισσότεροι δήμιοι ή κοινότητες·, για την διοίκηση, την 

εκμετάλλευση και την εκποίησή τους· εφαρμιόζονται· ανάλογα οι- 

προηγούμενες διατάςει-ς„

3. Καταστροφή αντικειμένων Δήμιων και- Κοινοτήτων.

Αντι-κείμιενα που δεν έχουν καμιι-ά αε;ία καταστρέφονται· ( 

σχετικές διατάξεις άρθρο £50 του Κώδικα ) μιε απόφαση του 

δημιοτικού ή κοινοτικού συμι|3ουλ ί ου, που εκδίδεται- ύστερα από 

γνώμιη της επιτροπής < εννοείται η επιτροπή της παρ. 3 του 

άρθρου £58 ), η οποία αποτελείτα ι· από τρει·ς· συμιβούλους που

ορίζονται- από το δημιοτι-κό ή κοινοτικό ι:?υμι[3ούλί-ο και- από τους 

οποίους ο ένας προέρχεται- από την μιει-οψηφία. ’Ετσι- καλύφθηκε 

ένα κενό νόμου που υπήρχε στο παρελθόν και- δημιουργούσε 

ιδιαίτερα προμίλήμιατα στους δήμιους και- στις κοινότητες, όταν 

έπρεπε να απαλλαγούν από ορισμιένα άχρηστα κινητά πράγμιατα και- 

υλι- κά.

Αν κατά την κρίση του δημιοτικού ή κοινοτικού ου μι μ(ουλ ίου 

για την διατύπωση της γνώμιης της επιτροπής απαιτούνται- 

τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει-, η επιτροπή 

συγκροτείται από δύο συμιβούλους και- έναν τεχνικό υπάλληλο του 

δήμιόυ ή της κοινότητας. Αν δεν υπάρχει- δημιοτι-κός ή κοινοτι-κός 

τεχνικός υπάλληλος, το δημιοτι-κό ή κοινοτικό συμιβούλι-ο ορίζει- 

ως τρίτο μιέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την 

Τ. Υ.Δ. Κ. ή αν δεν υπάρχει-, από άλλη δημιόσι α υπηρεσία. Η 

επιτροπή για την καταστροφή πραγμάτων που δεν έχουν αξία 

πρέπει- να συντάσσει- πρωτόκολλο στο οποίο να περι-γράφεται-
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πρώτα ο τρόπος- κτήσης των πραγμάτων αυτών, η πιθανή τους- αξία 

αγοράς και· η αποστολή την οποίαν εκ πληρούσαν καθώς επίσης ότι·

τα πράγματα αυτά όχι· μόνο δεν προσφέρουν καμιά εξυπηρέτηση 

στις ανάγκες του Δήμου ή της κοινότητας, αλλά δεν 

αντιπροσωπεύουν και· καμιά χρηματική αξία και δ η μ ι ο υρ γ ο ύν 

π ε ρ ι· βα λ λοντολογ ι· κ ό πρό βλ η μ α -

< Σχετικές διατάξεις ; άρθρο 259 του Π. Δ/τος 410/1995«

άρθρο 242 του Π. Δ/τος· 323/1989. 

άρθρο 3 παρ. 14 t o u  Μ. 2307/1995 ).
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ 15ο

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ms κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού επιτρέπεται- να 

π α ρ α X ω ρ η 9 ο ύ ν ή να διατεθούν δωρεά ν στους- δήμους- ή στις 

κοινότητες περιουσιακά στοι-χεία οποιοσδήποτε φύσεως <

νοούνται ακίνητα αστικά, καλλιεργήσιμες ή δασικές εκτάσεις, 

λίμινες, οικόπεδα, ή μιηχαν ήμιατα, εγκαταστάσεις,

παραθεριστικές ή τουριστικές κ.λ.π. ή και· χρήματα ακόμη ), 

που ανήκουν στο δημιόσιο, σε νομιι-κά πρόσωπα δημιοσι'ου δικαίου, 

ή σε οποίον δ ή ποτέ δημιόσιο φορέα, ύστερα από απόφαση του 

συλλογικού οργάνου που διοικεί'· τον φορέα αυτόν. Σύμιφωνα μιε 

τα παραπάνω γίνεται· τώρα το αντίθετο, δηλαδή ενώ μιέχρι- πριν 

διαπιστώναμιε ότι·, οι· Δήμιοι· και- οι- Κοινότητες επετρέπετο να 

κάνουν δωρεά πραγμάτων κινητών και· ακινήτων προς το δημόσιο ή 

άλλους- οργανισμούς, νομιι-κά πρόσωπα δημιοσι'ου δικαίου ή

δημόσιες επιχειρήσεις, ήδη μιπορούν να γίνονται τέτοιες 

δωρεές, από τα πρόσωπα αυτά προς τους Ο. Τ. Α. , μιε 

αντικειμενικό σκοπό, φυσικά, να τους- διευκολύνουν στην άνετη 

και- ακώλυτη εκπλήρωση της- αποστολής τους. Η διάταξη αυτή 

είναι· πραγματικά πολύ σωτήρια και· αποτελεσματική ιδι-αίτερα, 

για τους οι κονομι κά αδύνατους Ο. Τ. Α. Οι· τυπι κά και- νομι-κά 

αναγκαίες ενέργειες είναι· η ύπαρξη απόφασης του συλλογικού
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οργάνου που δι·οι·κει· τον φορέα που κάνει· την παραχώρηση ή 

δωρεάν διάθεση των παραπάνω περιουσιακών στοι-χει'ων και· κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και· του καθ’ 

ύλην αρμόδιου Υπουργού.

Με την ι'δι-α απόφαση καθορι'ςονται· οι όροι- και- 

προϋποθέσεις- για την παραχώρηση ή τη διάθεση καθώς· και· οι- 

συνέπειες- που συνεπάγεται· η μη τήρησή τους·. 0ι· δ ιατάςει-ς- 

αυτές μαρτυρούν ότι·, στις περιπτώσεις αυτές έχουμε μάλλον μια 

δωρεά υπό τρόπον και· τούτο για να διασφαλιστούν τα πραγματι-κά 

συμφέροντα του δωρεό3όχου οργανισμού και· να πραγμιατοποιηθει'· ο 

σκοπός για τον οποίον έγινε η παραχώρηση ή η δωρεάν διάθεση 

των περιουσιακών αυτών στοι-χει'ων.

( Σχετικές διατάζεις ; £60 του Π. Δ/τος 410/1995

£43 του Π. Δ/τος 3£3/1989 )«
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κεφαααιο 16ο

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ
Οι, δήμοι- και· οι· κοινότητες- μπορούν να ανεγείρουν 

κατοικίες και- να παραχωρούν την χρήση τους·, χωρίς- δημοπρασία, 

σε άστεγους- και· οικανομικά αδύνατους- δημότες- ’ Ετσι· 

πραγματώνεται- η ουσι-αστι-κή των δήμων και- κοινοτήτων για την 

ανέγερση λαϊκών κατοικιών και- διδακτηρίων, όπως- θεσπίζεται- 

από τις διατάζεις- των εδαφίων (3 και- δ της- παρ. 1 του άρθρου 

24 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα- Παρέχεται- δηλαδή έτσι· 

η δυνατότητα στους- δήμους- και· τις- κοινότητες- για την 

εξυπηρέτηση μιας- ακόμη τοπικής- υπόθεσης- με τη συμβολή τους 

στο κοινωνικού περιεχομένου πρόγραμμα της- ανέγερσης- λαϊκών 

κατοικιών για στέγαση απόρων και· οικονομικά αδυνάτων δημοτών 

τους- Η σημασία των διατάξεων αυτών είναι- καταφανής και- 

μπορεί να πεί κανείς ότι-, αποτελεί ακόμα άλλη μια τρανή 

απόδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα που έχει- ο θεσμιός των 

0. T. Α. και- η συμβολή του στην ανύψωση του βασικού επι πέδου 

των δημοτών τους και- υποβοήθηση του Κράτους, στην επιτυχή 

αντιμετώπιση του στεγαστι-κού προβλήματος των πολιτών του.

Οι- διατάξεις του άρθρου 249 εφαρμόζονται- ανάλογα και· 

στις περιπτώσεις- αυτές ( εκποίηση οικοπέδων σε αστέγους- 

δημότες ) -

Οι- δήμοι- και· οι- κοινότητες- μπορούν επίσης να ανεγείρουν 

και συντηρούν κάθε είδους διδακτήρια και· διατηρούν πάντοτε 

την κυριότητα αυτών.
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διατάζεις· ; άρθρα 261 του Π. Δ/τος 410/1995.

άρθρο 244 του Π. ώ/τος· 323/19Θ9).



Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  1 7 ο

ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

( Τα στοιχεία αφορούν το έτος. 1993 >.

Ετο Δήμο Καλαμάτας· ανήκουν τα παρακάτω αναλυτικά 

αναφερόμενα ακίνητα. Για κάβε ακίνητο αναφέρουμε όλα τα 

στοιχεία που μπορέσαμε και· συγκεντρώσαμε από τις διάφορες 

υπηρεσίες· του Δήμου Καλαμάτας. Σημειώνουμε ότι· στην παρακάτω 

αναλυτικά αναφερόμενη κατάσταση των ακινήτων δεν 

περιλαμβάνονται· τα ακίνητα των τέως κοινοτήτων οι· οποίες 

συνενώθηκαν και· σχηματίστηκε ο νέος Δήμος Καλαμάτας. Τα 

ακίνητα αυτά δεν αναφέρονται· επειδή δεν έχει· γίνει· ακόμη η 

καταγραφή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, και· έτσι· δεν 

έχουμε στοιχεία γι·’ αυτά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· επί 

της οδού Φιλελλήνων και. Σοφοκλέους. ’Εχει· εμβαδόν 

988,80 τετραγωνι κά μέτρα. Χρησιμοποιείτο ι· από το Δήμο 

Καλαμάτας < ιδιόχρηση ) για να στεγάσει· τις Δημοτικές 

Αποθήκες.

2. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της οδού Αριστομένους 28. ’Εχει· εμβαδόν 531,20
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τετραγωνικά μέτρα. Χρησιμιοηοιει'-ται από το Δήμο 

Καλαμάτας- < ιδιόχρηση > για να στεγάσει- τις

δι·οικητικές και· οικονομικές- υπήρε<5ι'-ες του.

3. ’Ενα αστικό ακόνητο. Το ακ ι'νητο αυτό βρι'σκεται· επι'· 

της· οδού Ο γι'ου Ιωάννου και· ει'ναι· το Αρχοντικό του 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ. ’Εχει- εμβαδόν 325,20 τετραγωνικά μέτρα. Το 

ακι'νητο αυτό έχει· παραχωρηβει'· ( παραχώρηση χρήσης- ) 

από το Δήμο Καλαμάτας- στο Σύλλογο προς Διάδοση των 

Γραμμάτων για να στεγαστεί’·.

4. ’Ενα αστικό ακι'νητο. Το ακι'νητο αυτό βρι'σκεται· επι'·

της οδού Π. Και'σαρη και· ει'ναι· το ΖΟΥΜΠΟΥΠΕΙΟ. ’Εχει· 

εμβαδόν 512,20 τετραγωνικά μέτρα. Γο ακι'νητο αυτό 

έχει· παραχωρηθει'· ( παραχώρηση χρήσης > από το Δήμιο 

Καλαμιάτας· στη Δημοτική Επιχει'ρηση Πολιτιστικής

Ανάπτυξης- Καλαμιάτας ( Δ. Ε. Π. Α. Κ. )»

5. ’Ενα αστικό ακι'νητο. Το ακι'νητο αυτό βρι'σκεται· επι'·

της πλατει'ας Αγι'·ων Αποστόλων και· ει'ναι- η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΠΑΧΑΝΑΓΟΡΑ. ’Εχει- εμβαδόν 1.170,00 τετραγωνικά 

μέτρα. Το ακι'νητο αυτό έχει· παραχωρηβει'· ( παραχώρηση 

χρήσης ) από το Δήμο Καλαμιάτας στο Υπουργει'ο

Πολιτισμιού.

£·. ’Ενα αγροτικό ακι'νητο. Το ακι'νητο αυτό βρι'σκεται- στην
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πρώην Κοινότητα Σπερχογείας και είναι τα ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΦΑΓΕΙΟ < βιομηχανικά > . ’Εχει- εμβαδόν 40.682,50

τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό έχει- μισθωθεί·.

7. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· στην 

θέση " Γουλι-μίδες " και- είναι- τα Π000Ι0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΦΟΓΕΙΟ ( τα σφαγεία αυτά δεν λειτουργούν πλέον ) . 

’Εχει- εμβαδόν 8.152,00 τετραγωνικά μέτρα.

3. ’Ενα αστικό ακίνητο. Γο ακίνητο αυτό βρίσκεται- στην 

πρώην Κοινότητα Ασπροχώματος- και· είναι- το 

0ΝΤ0Ι0ΣΤ0ΣΙ0 ΑΣΠΡΟΧΏΜΑΤΟΣ. Έ χ ε ι  εμβαδόν 340,00 

τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό έχει- παραχωρηθεί 

( παραχώρηση χρήσης ) από το Δήμο Καλαμάτας στο 

Σύνδεσμο ’Υδρευσης.

9. ’Ενα αστικό ακίνητο» Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· στην 

οδό Δημοσθένους και- είναι- η ΠΑΠΙΑ ΗΠΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

’Εχει- εμβαδόν 800,00 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο 

αυτό έχει· παραχωρηθεί < παραχώρηση χρήσης ) από το 

Δήμο Καλαμάτας στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 

Καλαμάτας < ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ ).

10. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· στην 

πρώην Κοινότητα Πηδήματος και· είναι· το ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ. ’Εχει εμβαδόν 207,90 τετραγωνικά μέτρα. Το
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11. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· επί 

των οδών Μαντίκλου και· Παπατσώνη 4. ’Εχει· εμβαδόν 

154,11 τετραγωνικά μίτρα. Είναι- διόροφη διατηρητέα 

οικοδομή η οποία επισκευάστηκε το 1996 και· 

χρησιμοποιείται- από το Δήμο Καλαμάτας < ιδιόχρηση ) 

για να στεγάσει- το Γραφείο Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας.

12. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· επί 

των οδών Φαρών και- Ασίνης 11. ’Εχει· εμβαδόν 226,80 

τετραγωνικά μέτρα. Είναι· διόροφη διατηρητέα 

επι σκευασμένη και· αναπαλα ιωμένη οι κοδομή με υπόγει ο 

επί οικοπέδου 226,80 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο 

αυτό έχει- παραχωρηθεί ( παραχώρηση χρήσης ) από τον 

Δήμο Καλαμάτας στην Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Καλαμάτας < Δ. Ε. Π. A. Κ. ) .

13. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

των οδών Περρωτή και· ΙΊωρέως. ’Εχει- εμβαδόν 271,43 

τετραγωνικά μέτρα. Είναι· διόροφη διατηρητέα παλιά 

οικοδομή επί οι-κοπέδου 271,43 τετραγωνικών μέτρων, 

επι σκευασμένη και· αναπαλα ι ωμένη μκε χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Υγείας -- Πρόνοιας, γι·α να λειτουργήσει· ως 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας από το Γενικό Νομαρχιακό

ακίνητο αυτό έχει· παραχωρηβεί ( παραχώρηση χρήσης- ) -
από το Δήμο Καλαμάτας- στο Σύνδεσμο ’Υδρευσης.
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Νοσοκομείο Καλαμάτας ( Γ. N. Ν.Κ. ) στο οηοι'ο

παραδό-θηκε ί παραχώρηση Κυριότητας- στο Γενικό 

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας ) με συμβολαιογραφική 

πράξη δωρεάς.

14. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί

της οδού Παπάζογλου 5. ’Εχει- εμβαδόν 183,90

τετραγωνικά μέτρα. Είναι- δι-όροφη διατηρητέα παλιά 

οικοδομή επί οικοπέδου 183,90 τετραγωνικών μέτρων. 

Είναι- σεισμόπληκτο διατηρητέο κτίριο υπό επισκευή.

15. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της οδού Κουμουνδουράκη 13. ’Εχει- εμβαδόν 460,00 

τετραγωνικά μέτρα. Είναι- δι-όροφη διατηρητέα παλιά 

οικοδομή επί οικοπέδου 460,00 τετραγωνικών μέτρων. 

Είναι- σεισμόπληκτο προς επισκευή.

16. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί

των οδών Αριστοδήμου και· Αγίου Νικολάου. ’Εχει- 

εμβαδόν 495,75 τετραγωνικά μέτρα. Είναι- δι-όροφη 

διατηρητέα επισκευασμένη και- αναπαλα ι-ωμένη οι-καδομή 

επί οικοπέδου 495,75 τετραγωνικών μέτρων. Στεγάζεται- 

η Τεχνική Υπηρεσία ( T.Υ. ) του Δήμου Καλαμάτας 

< ι-δι-όχρηση ) .

17. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί
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των οδών Μαντίκου 17, Μωρρέως και Περρωτή. ’Εχει-

εμβαδόν 151,38 τετραγωνικά μιέτρα. Είναι- διόροφη 

διατηρητέα επισκευασμένη και- αναπαλα ι ωμιένη οι κοδομή 

επι' οι-κοπέδου 151,38 τετραγωνικών μιέτρων. Το ακίνητο 

αυτό έχει- παραχωρηθεί < παραχώρηση χρήσης > στο 

Δημιοτικό Περιφερειακό θέατρο Καλαμάτας· ί ΔΗ» ΠΕ. 8Ε. Κ )

18. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται, επί

της οδού Σταδίου 84. ’Εχει· εμιβαδόν 411,50 τετραγωνικά 

μιέτρα. Είναι· διόροφη διατηρητέα παλιά οικοδομή επί 

οικοπέδου 411,50 τετραγωνικών μιέτρων. Εί να ι-

σεισμόπληκτο προς επισκευή.

19. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· επί

των οδών Ναυαρίνου 1 £ και· Ρήγα Φεραίου. ’Εχει· -

εμβαδόν 468,60 τετραγωνικά μέτρα. Είναι- διόροφη

διατηρητέα παλιά οικοδομιή επί οικοπέδου 468,60

τετραγωνικών μέτρων. Είναι- σεισμόπληκτο υπό

επ ι· σκευή.

20. ’Ενα αστι·κό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται· επί

των οδών Ρρι-στομένους 3, Κρόμπα και· Πολυβίου. ’Εχει· 

εμβαδόν 364,33 τετραγωνικά μέτρα. Είναι. διόροφη

δι-ατηρητέα παλιά οικοδομιή < ξενοδοχείο ) επί

οικοπέδου 364,33 τετραγωνικών μι έ τρων. Είναι·

σεισμιόπληκτο προς επισκευή. Το ακίνητο αυτό έχει·

93



Καλαμιάτας· στη Δημιοτι-κή Επιχείρηση Τουριστικής

Ανάπτυξης- Καλαμάτας < Δ. Ε. T. A. Κ. ).

’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

των οδών Αρι-στ ο μένους- 5, Πολυβίου και· Σφακτηρίας. 

’Εχει εμιβαδόν £92,30 τετραγωνικά μέτρα. Είναι- ο Α’ 

όροφος- και. το δώμα δι-ορόφου διατηρητέας- παλιάς

οικοδομής < ξενοδοχείο " ΒΑΣΙΑΙΚΟΝ " > επί οικοπέδου 

£92,80 τετραγωνικών μιέτρων. Είναι- σεισμόπληκτο

επισκευασμένο και αναπαλαι-ωμένο. Το ακίνητο αυτό έχει- 

παραχωρηθεί ( παραχώρηση χρήσης ) από το Δήμο

Καλαμάτας στη Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής 

Ανάπτυξης Καλαμάτας < Δ.E.Τ.A.Κ. ).

’Ενα αγροτικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- στην 

θέση " Αγιος Ιωάννης Καρβούνης " . ’Εχει- εμβαδόν

62.080,00 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό

προορίζεται- προς- ανέγερση t o u  νέου Νεκροταφείου.

’Ενα αστικό ακίνητο. Γο ακίνητο αυτό βρίσκεται- στην 

Θέση ” Αβραμό γ ι·α ννη Ράχης- ” . ’Εχει- εμβαδόν 319,50 

τετράγωνοκά μέτρα. Γο ακίνητο αυτό ( οι-κόπεδο )

αγοράστηκε από το Δήμιο Καλαμάτας και- προορίζεται- να

χρησι-μιοποι-ηθεί για μελλοντική διεύρυνση του χώρου της

παρ·αχωρηβεί ( παραχώρηση χρήσης· ) από το Δήμιο



£4. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό (Βρίσκεται- επί 

της· θέσης " Αγία ’Αννα " Καλαμάτας. ’Εχει- εμβαδόν

623.00 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο άωτό έχει 

παραχωρηθεί < παραχώρηση χρήσης ) από το Δήμο 

Καλαμάτας για την προσωρινή στέγαση των εγκαταστάσεων 

του υπεραστικού ΚΤΕΑ.

£5. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό (Βρίσκεται- επί 

των οδών Μπούτση και· Χρυσοσπάθητας. ’Εχει· εμβαδόν 

£80,44 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό < οικόπεδο 

) το οποίο περιήλθε στο Δήμο από δωρεά για την 

ανέγερση οι-κοδομής γι·α τη στέγαση του A ’ K. Α. Π. Η.

Η οι-κοδομή ανεγέρθηκε και· στεγάςει- το A’ Κ. Α. Π. Η.

< ι-δι-όχρηση ).

26. ’Ενα αγροτικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης " Πηγαδούλι- " Γι-αννι-τσανίκων. ’Εχει- εμβαδόν

6.450.00 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό πρόκειται-

να χρησι-μοπο ι-ηθε ί γι α την δημι ουργία αθλητι κών 

εγκαταστάσεων στην περι-οχή Ρι-αννι-τσανίκων

( ι δ ι-όχρηση).

£7. ’Ενα αγροτικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης " Πλακωτά " . ’Εχει- εμβαδόν 19.102,06 

τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό παραχωρήθηκε κατά
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κυριότητα ( παραχώρηση κυριότητας ) στο Υπουργεί'ο 

Υγείας Πρόνοιας· για την υλοποίηση του προγράμματος- " 

Π α ϊ· li ή Κ α τ ο ι· κ ί α ” „

2S. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται, επί

της -Βάσης " Αγία ’Αννα ’Εχει- εμβαδόν 1.324,00

τετραγωνικά μέτρα. Γο ακίνητο αυτό < αγροτεμάχιο στο 

οποίο υπάρχει· ο ιδιωτικός ναός Αγίας ’Αννας ) 

περί-ήλθε στο Δήμο με δωρεά από την Πίνα και

Θεοδώρα Παπαφλέσσα < ιδιόχρηση )»

29. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται, επί

της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 3. ’Εχει- εμβαδόν 1.254,00 

τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό < οικόπεδο ) θα 

χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας ( ιδιόχρηση > 

για την δημιουργία γηπέδων ΓΊΠΑΕΚΕΤ -- ΤΕΝΝΙΕ.

30. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται. επί

των οδών Ρήγα Φεραίου και· Παν. Καίσαρη. ’Εχει· εμβαδόν 

105,60 τετραγωνικά μέτρα. Γο ακίνητο αυτό (οικόπεδο) 

θα χρησι μοποιηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας (ιδιόχρηση) 

για την δημιουργία χώρου πλατείας.

’ Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- ε π ί

της οδού Διοκλέους· 2. ’ Εχε ι. εμβαδόν 1S4 , 75

τετραγωνικά μέτρα. Το ακί νητ ο αυτό (οικόπεδο) θα

101



χρησι -μιοηοι-ηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας < ι·δι. όχρηση> γι-α 

την θημιι-ουργία κοινοχρήστου χώρου ( αλσύλι-ο ),

32» ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της οδού Θουκι-δίδου £'. ’Εχει- εμβαδόν 916,00

τετραγωνικά μέτρα. Γο ακίνητο αυτό ( διώροφη οικοδομή

μιετά υπογείου επί οικοπέδου εκτάσεως 916,00

τετραγωνικών μιέτρων ) το χρησιμοποιεί ο Δήμιος 

( ι-διόχρηση ) σαν Δημοτικό Κατάστημα»

33» ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- 

ανάμεσα Pipi-στ ο μένους και- Αριστοδήμου» ’Εχει- εμβαδόν

421,87 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό ( οικόπεδο) 

πρόκειται- από το Δήμο Καλαμάτας να ενταχΘεί στο 

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων < ι-δι-όχρηση )»

34» ’Ενα αγροτικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης " Μπίλι-νες " στα Γι-αννι-τσάνι-κα. ’Εχει- 

εμβαδόν 35.050,00 τετραγωνικά μιέτρα. Το ακίνητο αυτό 

περί-ήλθε στο Δήμιο Καλαμιάτας από αναγκαστική 

απαλλοτρίωση αγροκτημιάτων όπου ο Δήμιο Καλαμιάτας -θα 

δημι-ουργήσει- χώρο συγκεντρώσεως α π oppi-μι μά των

ί ι-δι-όχρηση )»

35. ’Ενα αγροτικό ακίνητο. Το ακίνητο άωτό βρίσκεται- επί 

της -θέσης ” Μπίλι-νες " στα Γι-αννι-τσάνι-κα. ’Εχει-
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εμβαδόν ö.346,90 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό 

περί-ήλθε στο Δήμο Καλαμάτας από αγορά με σκοπό να 

•χρησιμοποιηθεί' από αυτόν για επέκταση του 

σκουπιδότοπου ( ιδιόχρηση >.

36. ’Ενα αγροτικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί

της· θέσης " Παλιάμπελα " ή " Ααγκάδα ". ’Εχει- εμβαδόν

75,00 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό

χρησιμοποιείται- από το Δήμο Καλαμάτας· < ιδιόχρηση ).

37. ’Ενα αγροτικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης " Σάρρες " στα όρια της πρώην Κοινότητας 

Ασπροχώματος. ’Εχει εμβαδόν 11.124,00 τετραγωνικά 

μέτρα. Στο ακίνητο αυτό ανεγέρ-θηκε το κτίριο του 

ΒΙΟΠΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Το ακίνητο αυτό παραχωρήθηκε 

από το Δήμο Καλαμάτας ( παραχώρηση χρήσης > στην 

Δημοτική Επιχείρηση ’Υδρευσης Αποχεώτευσης Καλαμάτας 

< Δ. Ε.Υ.Α. Κ. ).

3β. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται επί 

των οδών Μακεδονίας και Ψαρών. ’Εχει εμβαδόν 1.030,00 

τετραγωνικά μέτρα. Στο ακίνητο αυτό ανεγέρθηκε το 

κτίριο του 24ου Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Το 

ακίνητο αυτό παραχωρήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας 

( παραχώρηση χρήσης ) στον Ο.Σ.Κ.
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9. ’Ενα αστικό ακίνητο, Γο ακίνητο αυτό βρίσκεται- στη 

θέση του Παλαιού Στρατοπέδου Παπαφλέσσα ( πρώην 9ο 

Σύνταγμα Πεζικού ). ’Εχει· εμβαδόν 89-543,30 

τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό αποτελεί το 

ΑΝΑΤΟΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ < ι-δι-όχρηση }.

Το ακίνητο αυτό είναι· πρώην ιδιοκτησία του Γραφείου 

Εθνικής ’Αμυνας ( ΤΕΘΑ ) συνολικής έκτασης 107.947 

τετραγωνικών μέτρων και· παραχωρήθηκε δωρεά κατά 

κυριότητα στο Δήμιο Καλαμάτας μιέσω του Ελληνικού 

Δημιοσίου μιε την un’ αρι-θμι. 90/3 Ιουλίου 1987 πράξη 

του Υπουργικού Συμιβουλίου.

Από την παραπάνω έκταση ο Δήμιος Καλαμιάτας παραχώρησε 

δωρεάν και· κατά κυριότητα στην Δημοτική Επιχείρηση 

Ανασυγκρότησης Καλαμιάτας < Δ. E. A. Κ. ) μιε το υπ’ αριθ. 

1734/92 συμβόλαιο δωρεάς της Συμιβολα ιογράφου 

Καλαμιάτας κας Β. Εαρρή συνολική έκταση 15.315,90 

τετραγωνικά μέτρα για την ανέγερση κατοικιών.

Επίσης ο Δήμιος Καλαμιάτας από την παραπάνω έκταση 

παραχώρησε συνολική έκταση 1.985,50 τετραγωνικών 

μέτρων σε υλοποίηση των υπ’ αρι-θμι. 397/89 και- 495/89 

αποφάσεων του Δημιοτι-κού Συμιβουλίου Καλαμιάτας γι-α την 

αποκατάσταση ιδιοκτητών ρυμιοτομιουμένων ακινήτων στην 

περιοχή " Φυτειά " δι·’ ανταλλαγής μιε οικόπεδα στο 

χώρο του Παλαιού Στρατοπέδου. Τα παραπάνω αναφερόμιενα 

φαίνονται- αναλυτικά στον πίνακα ο οποίος ακόλουθε:

1 0 4



et. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη : Εαρσ ντά κη.

’Εκταση ρυμιοτομιούμιεναυ οικοπέδου : 105,00 τετ. μιετ

’Εκταση π α ραχωρούμενου οικοπέδου στο Στρατόπεδο

τετραγωνικά μέτρα 197,00.

β. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη s Κουκή.

’Εκταση ρυμοτομούμενου οικοπέδου ; 119,00 τετ. μετ 

’Εκταση παραχωρούμενου οικοπέδου στο Στρατόπεδο

τετραγωνικέ μέτρα £23,00.

γ. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη s Καστανός.

’Εκταση ρυμοτομούμενου οικοπέδου : 123,00 τετ. μιετ 

’Εκταση παραχωρούμενου οικοπέδου στο Στρατόπεδο

τετραγωνικά μέτρα £32,00.

δ. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη : Πουλέα.

’Εκταση ρυμοτομούμενου οικοπέδου : 153,00 τετ. μιετ 

’Εκταση παραχωρούμενου οικοπέδου στο Στρατόπεδο

τετραγωνικά μιέτρα £87,00.

ε. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ; Κουγιτέας.

’Εκταση ρυμιοτομούμενου οικοπέδου ; 213,00 τετ. μετ 

’Εκταση παραχωρούμενου οικοπέδου στο Στρατόπεδο 

τετραγωνικά μέτρα 400,00.

στ. Ονομιατεπώνυμιο ιδιοκτήτη s Κυριαίςόηουλοι·„
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’Εκταση ρυμιοτομιούμιενου οικοπέδου ϊ 173,00 τετ. μετ. 

’Εκταση παραχωρούμιενου οικοπέδου στο Στρατόπεδο : 

τετραγωνικά μέτρα 3£5,60.

ξ. Ονοματεπώνυμιο ιδιοκτήτη : Βαύλγαρης.

’Εκταση ρυμιοτομιούμιενου οικοπέδου : 257,00 τετ. μετ. 

’Εκταση παραχωρούμιενου οικοπέδου στο Στρατόπεδο ; 

τετραγωνικά μέτρα 322,00.

Μετά της· παραπάνω παραχωρήσεις κατά κυριότητα ο 

απομένων χώρος στο Παλαιό Στρατόπεδο, ι·δ ιοκτησι'ας του 

Δήμιου Καλαμάτας, ει'-ναι- συνολικής έκτασης 39.643,80 

τετράγων ι· κά μιέτρα.

0. Σε τμήμια της εκτάσης αυτής ο Δήμιος Καλαμάτας 

κατασκεύασε 42 προκατασκευασμιένους οικι'σκους των 

οποι'ων την χρήση παραχώρησε δωρεάν ως εξής:

- 23 προκατασκευασμιένους οικι'σκους στην (Αναπτυξιακή 

Δημοτι κή Επιχει'ρηση Καλαμιάτας < 0. Δ.Ε.Κ. > για τη 

δημιουργι'α του (Ανατολικού Εμπορικού Κέντρου.

- 6 προκατασκευασμιένους οι-κι'σκους στην Διεύθυνση

Κοινωνικής Πρόνοιας για την λειτουργία

Β ρ ε φ ο ν η π ι· α κ ο ύ Σταθμό ύ .

-- 6 προκατασκευασμιένους οικι'σκους στην Δημοτική 

Επιχει'ρηση Πολι·τι·στι·κής (Ανάπτυξης Καλαμιάτας < 

Δ. Ε. Π. (A. Κ. ) για τις λειτουργι κές της ανάγκες.

- £ προκατασκευασμιένους οικι'σκους < δι'πλα στο γήπεδο
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ηοδοσφαόρου ) ως αποδυτήρια.

Β. Σε έκταση £.260 τετραγωνικών μέτρων ο Δήμος 

Καλα μιάτας κατασκεύασε το Κέντρο Αθλητικών και· 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που περιλαμβάνει- την 

" Τέντα " και· δύο συγκροτήματα που

χρησιμοποιούνται- ως βοηθητι κοί'· χώροι· αυτής, δηλαδή 

γραφεία, αποδυτήρια, ιατρείο, κ. λ. π.

Γ. Εε συνολι-κή έκταση 11.354 τετραγωνικών μέτρων ο 

Δήμος Καλαμάτας κατασκεύασε ;

- 2 γήπεδα BASKET 982 τετραγωνικών μέτρων.

. 2 γήπεδα VOLLEY 656 τετραγωνικών μέτρων.

- 3 γήπεδα TENNIS 2.226 τετράγωνι-κών μέτρων.

1 γήπεδο Ποδοσφαι'ρου 7.490 τετραγωνικών μέτρων.

Δ. Επίσης στο χώρο του Παλαιού Στρατοπέδου (

Ανατολι κό Κέντρο ) ευρό-σκόντα ι· :

- ’Ενα διόροφο πέτρινο κτίριο το οποίο 

χρησιμοποιείτο ως Διοικητήριο του Συντάγματος,

. ’Ενα διόροφο πέτρινο κτίριο το οποίο

χρησιμοποιείτο ως κτίριο Πόχου του Συντάγματος. 

Τα δύο παραπάνω κτίρι-α έχουν κρι-θεί διατηρητέα και· 

ο Δήμος Καλαμάτας έχει· προχωρήσει- στην αναπαλαίωσή 

τους.

- Σκελετός ισογείου κτιρίου < ημιτελές κτίριο ) 

από μπετόν εμβαδού 1.836,99 τετραγωνικών μέτρων 

επί οικοπέδου επιφανείας 7.850 τετραγωνικών 

μέτρων το οποίο παραχωρείται· κατά κυριότητα στο
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T» Ε. I. Καλαμάτας· για την ανέγερση της Φοιτητικής 

Εστ ί ας.

. ’Ενα εκκλησάκι»

- ’Ενα μόνιμο κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται· σαν 

Διοικητήριο -■ Ιατρείο.

- ’Ενα μόνιμο κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται σαν 

Εποπτέίο   Ιατρείο.

- Φυλάκιο Πύλης.

--· Υπαίθριος χώρος Καυσίμων.

- Μόνιμο κτίριο το οποίο χρησιμοποιείτο σαν

εστιατόριο, επιφανείας 1.000 τετραγωνικών

μέτρων.

- Πιθόκτιστα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούντο σαν 

αποθήκες εφοδιασμού, Δ/σεως, Γραφεία Κινήσεως.

-■ Σκοπευτήριο συνολικού εμβαδού 3Ö0 τετραγωνικών 

μέτρων περίπου.

Από τα παραπάνω με στοιχεία < η, θ, ι ) χώρος

επιφανείας 4.320,05 τετραγωνικών μέτρων

παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Υπουργείο Υγείας ·-- 

Πρόνοιας για την δημιουργία υπ’ αυτού, του Κέντρου
LΚοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ατόμων με 

ειδικές ανάγκες < Α. Μ. E. Α. ).
■ f

0 υπόλοιπος χώρος του Στρατοπέδου χρησιμοποιείται 

σαν χώρος πρασίνου.

10Ü



40» ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται-

επί της· κάλυψης του πποταμαύ Νέδοντα. ’Εχει- εμβαδόν

576,00 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό < Δημοτικό 

Αναψυκτήρι-ο έχει- παραχωρυθεί από το Δήμο Καλαμάτας 

( παραχώρηση χρήσης ) στην Δημοτική Επιχείρηση

πολιτι στι κής Ανάπτυξης Καλαμάτας ( Δ. Ε. Π. A. Κ. >.

41. ’Ενα αστικό ακίνητο» Το ακίνητο αυτό βρίσκεται-

επί των οδών Αρι-στομιένους, Ψαρών και Μακεδονίας.

’Εχει- εμβαδόν 60.000,00 τετραγωνικά μέτρα.

Του ακίνητου αυτού < Πάρκο Σιδηροδρόμων ) έχει- 

παραχωρηθεί- η χρήση.

Σχετικές πατηρήσει-ς : Από τα 60.000,00 τετραγωνικά

μιέτρα τα £4.000,00 τετραγωνι-κά μιέτρα ανήκουν στον 

Οργανι-σμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και- έχουν παραχωρηθεί 

στο Δ ή μ ο Καλαμάτας με το από 19-OS-1383 ιδιωτικό 

συμφωνητικό για αόριστο χρόνο, για την δημι-ουγρία 

χώρου πρασίνου. Επίσης τα 1 » £55 τετραγωνι-κά μέτρα 

ανήκουν στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και- έχουν 

παραχωρηθεί στον Δήμιο Καλαμάτας με το un’ αρι-θμ.

1750/08-01.1385 χρησιδάνειο και- μιε την προϋπόθεση ο

Δήμιος Καλαμάτας μιετά τη λήξη του χρησιδανείου να 

μιεταβι-βάσει- στην Τράπεζα κατά πλήρη κυριότητα επί 

ανταλλάγμιατος άλλη οι-κοπεδι-κή έκταση.

Η χρήση του Πάρκου του 0»Σ.Ε. με όλες τις επί αυτού
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κατασκευές· μεταβιβάστηκε στην Δημοτική επιχείρηση 

πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας < Δ. Ε. ïï. A. Κ. >.

42. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται επί

της θέσης " Παλιάμπελα ’Εχει- εμβαδόν 50.022,90

τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό περί-ήλθε στο Δήμο 

Καλαμάτας ως εξής :

- Εξ* αγοράς Αριθμός Συμβολαίου 9854/1912.

-■ Εξ’ αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με την un’ αριθμ.

9804/1958 του Νομάρχη Μεσσηνίας.

Στο ακίνητο αυτό πρόκειται- να κατασκευαστεί το Κέντρο 

Μαζικού Αθλητισμού.

43. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης ” Αγία Τρι-άδα " ΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Έχει, 

εμβαδόν 38.825,55 τετραγωνικά μέτρα. Του ακίνητου 

αυτού έχει- παραχωρηθεί η χρήση.

Σχετικές παρατηρήσεις ϊ

Ο Δήμος Καλαμάτας απέκτησε την παραπάνω έκταση 

σωνολι-κής επιφάνειας 38.825,55 τετραγωνικών μέτρων 

από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ί με 

δηλώσεις παραχώρησης για την ανάπτυξη κοινοχρήστων 

και- κοινωφελών λειτουργιών >«

Στην εκτάση αυτή ο Δήμος Καλαμάτας κατασκεύασε 55
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ηροκατασκευασμένους ο ι-κ ί-σκους οι- οποίοι- έχουν 

κατασκευαστεί- κατά χρήση ως· εξής· s

- 46 ηροκατασκευασμένους οι-κίσκους στην Αναπτυξιακή 

Δημοτι κή Επιχείρηση Καλαμάτας < Α. Δ. Ε. Κ. ) ,.

. 4 ηροκατασκευασμένους οι-κίσκους στην Δημοτική

Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας < 

Δ.Ε. Π.Α.Κ. >.

-- 3 προ κατασκεύασμά νους οι-κίσκους στον Οργανισμό 

Εργατικής Εστίας για την στέγαση βρεφονηπιακού 

σταθμού.

- 3 ηροκατασκευασμένους οι-κίσκους στο Παράρτημα Νομού 

Μεσσηνίας Ελλήνων Φυσικών.

Επίσης, έχουν κατασκευαστεί ένα γήπεδο BASKET και- 

ένα γήπεδο VOLLEY, η χρήση των οποίων έχει- 

παραχωρηθεί στην Δ.Ε.Π»A.Κ. Στην υπόλοιπη έκταση 

έχουν αναπτυχθεί χώροι- πρασίνου, δρόμοι- και- 

πλατείες.

44. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης Δυτική Παραλία. ’Εχει- εμβαδόν 35.000,00 

τετραγωνικά μέτρα. Του ακίνητου αυτού έχει-

παραχωρηθεί η χρήση < παραχώρηση χρήσης ).

Εχετι-κές παρατηρήσεις ϊ

Στην εκτάση 

της Μαρίνας

αυτή έχει- αναπτυχθεί η χερσαία ςώνη 

Καλαμάτας. Η χρήση της οποίας έχει-
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παραχώρησεό στην Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής 

Ωνάπτυχής· Καλαμάτας- \ Δ» Ε„ Τ .  Ω. Κ. ) ,,

45. ’Ενα αστικό ακίνητο. Γο ακίνητο αυτό ( οικόπεδο ) 

βρίσκεται- επί της οδού Ωμφείας £1. ’Εχει- εμβαδόν

52,00 τετραγωνικά μέτρα. Το οικόπεδο αυτό προορίζεται 

για διεύρυνση του εκεί υπάρχοντας κοινοχρήστου χώρου.

48. Η Κοίτη Χειμάρου Νέδοντα.

E X ε τ ι· κ έ ς· π α ρα τ ηρ ή σεις :

Με την un’ αρι-θμ. 1S9/78 γνωμοδότηση του Νομικού 

Ευμβουλί-ου του Κράτους, η κυριότητα της Κοίτης του 

Χειμάρου Νέδοντα Καλαμάτας μεταβιβάστηκε στο Δήμο 

Καλαμάτας.

Η έκταση της Κοίτης, όπως αυτή διαμορφώθηκε δι’ 

απαλλοτριώσεων, ε πιχωματώ σεων, εκτελέσεων

αντιπλημμυρικών έργων και καλύψεως της επιφάνειας 

του ποταμού, δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένη.

47. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό < ισόγειο

κατάστημα ) βρίσκεται επί των οδών Παπανικολή και 

Σανταρόζα» ’Εχει εμβαδόν 130,00 τετραγωνικά μέτρα.

Το ακίνητο αυτό χρησιμοποιείται από τον Δήμιο 

Κ α λ α μ ά τ α ς < 1 3 1 ό χ ρ η σ η ) .

48. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο < οικόπεδο )
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βρι'σκεται- επό των οδών Ταξιαρχών και· Γεωργό ύλη.

’Εχει- εμβαδόν 1.574,10 τετραγωνικά μέτρα και· έχει· 

παραχωρήσει' η χρήση του ί παραχώρηση χρήσης ) στον 

Οργανι σμό Σχολι κών Κτιρι’ων ( Ο. Ε. Κ. ) .

Σχετικές- παρατηρήσεις- :

Το παραπάνω οικόπεδο, συνολικού εμβαδού 1.574,19 

τετραγωνικών μέτρων εκ των οποι'ων 243,21

τετραγωνικών μι ά τρων ει'ναι· ρυμιοτομιούμιενα,

αγοράστηκε απ’ ευθει'ας από τους Αφοώς Μηλιού, με 

το υπ’ αρι·8. 427/12-5··· 1993 Σωμιβό-λαιο Αγοράς, της 

Συμβόλαιό γ ρ ά φ ο υ Κ α λ α μι ά τ α ς A 8 α ν α σ ι'· α ς A λ ε β ι'· ξ ο υ, γ ι α 

την ανέγερση του 21ου Δημοτικού Σχολει'ου

Καλαμάτας, όπως ήταν δεσμιευμκ-νο για το σκοπό αυτό 

στο Γενικό Πολεοδομιι-κό Σχέδιασμιό.

Με την υπ’ αρι·ϋ. 193/1993 απόφαση του Δημιοτικού 

Συμβουλι'ου Καλαμάτας, ο Δήμιος Καλαμάτας παραχώρησε 

το οι κόπεδο αυτό στον Ο. Σ. Κ. προκει'μιενου να

ανεγερθει'· μιε δαπάνες του Ο. Σ. Κ. το 21ο Δημιοτικό 

Σχολει'ο, μιε την προϋπόθεση μιετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευής του Σχολει'ου ο Ο. Σ. Κ. 8α αναμιεταβι· βάσει- 

το κτι'ριο και· το οικόπεδο πάλι- στον Δήμο 

Καλαμάτας, σύμιφωνα μιε την ι-σχύουσα Νομοθεσι'α.

Το κτι'ριο ολοκληρώθηκε το 1996 και· το Δεκέμβριο 

εγκαινιάσθηκε από την ’Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών με 

δαπάνες τελικά της οποι'ας ανεγάρθηκε, ως δωρεά

1 1 3



στην σεισμόπληκτη Καλαμάτας· και· σήμερα στεγάζεται- 

κ α ι· λ ε ι· τ ο υ ρ γ ε ί ε κ ε ι'· τ ο £' .1 ο Δ η μ ο τ ι- κ ό Γ χ ο λ ε ι'· ο »

49. ’Ενα αστικό ακίνητα. Γο ακίνητο αυτό βρίσκε τα ι- επί

των οδών Apt-στοδήμοώ και· Αναγνωσταρά. ’Εχει- εμβαδόν 

1.010,59 τετραγωνικά μέτρα. Το ακι'νητο αυτό έχει· 

παραχωρήσει- ο Δήμος· Καλαμάτας < παραχώρηση χρήσης ) 

στην Δημοτική Επ ι·χε ι'ρηση Πολιτιστικής Ανάπτυζης

Καλαμάτας ( Δ. Ε. Π. A. Κ. ). Στο κτίριο αυτό στεγάςετο ο 

κινηματογράφος " ΗΠΕΚΤΡΑ " ο οποίος σαν κτι'σμα είναι- 

συνολι-κά 1.010,59 τετραγωνι-κά μιέτρα επί- οικοπέδου 

1.106,55 τετραγωνικών μιέτρων. Ο Δήμος Καλαμάτας 

πρόκειται- να το επι σκευάσει- και· η Δ. Ε. Π. A. Κ. να το 

λειτουργήσει- ως Δημοτικό Κι-νηματογράφο και· χώρο 

Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

50. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό ( οικόπεδο ) 

βρίσκεται- επί της βάσης Πλατεία Συντάγματος Καλαμάτας 

< βόρεια του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου ). 

’Εχει- εμβαδόν 3.064,75 τετραγωνικά μιέτρα. Το ακίνητο

αυτό χρησιμοποιείται- από τον Δήμιο Καλαμάτας 

( ι-δι-όχρηση ) και· περι-ήλβε σ’ αυτόν μετά από δωρεάν 

της Ιεράς Μονής Δημι-όβης για επέκτα ση των 

εγκαταστάσεων του ΙΕου Δημιοτι-κοώ Σχολείου και· 

δημιουργία Παιδικής Χαράς.
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51. ’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό < οικόπεδο ) 

βρίσκεται- επί των οδών Μαυρομιχάλη και- Αλεξάκη.

’Εχει εμβαδόν 130,07 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο 

αυτό χρησι-μαπο ι-είτα ι· από τον Δήμο Καλαμάτας

( ι-δι-όχρηση ) και περί ήλθε σ’ αυτόν μετά από αγορά 

για την δι-άνοι-ξη των οδών προς· εξυπηρέτηση των 

περί-οίκων. Το ο ι· κόπε δ ο αυτό κατά τα 106,20

τετραγωνικά μέτρα ρυμοτομείται· και- κατά τα £3,87 

τετραγωνικά μέτρα προσκυρώνεται·.

52. ’Ενα αστικό ακίνητο» Το ακίνητο αυτό ( οικόπεδο ) 

βρίσκεται- επί της περιοχής " ΡΑΧΗ " ί οδός Μερόπης 

και οδός Μπουλούκου ). ’Εχει εμβαδόν 122,015 

τετραγωνικά μέτρα. Χρησιμοποιείται- από τον Δήμο 

< ι-δι-όχρηση ), και- ρυμοτομείται· καθ’ ολοκληρία.

53» ’Ενα αγροτεμάχιο» Το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης " ΜΟΝΤΕΠΑΚΗ ”. Έχει- εμβαδόν 17.617,10 

τετραγωνικά μέτρα. Θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο 

( ι-δι-όχρηση >, για τις εγκαταστάσεις < επέκταση ) του 

βιολογικού καθαρισμού.

54. Έ ν α  αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται- επί 

της θέσης Γι-αννι-τσάνικα ( βόρεια του σκουπιδότοπου ). 

’Εχει- εμβαδόν £.792,28 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο 

αυτό Θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο ( ι-δι-όχρηση ), 

για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων.
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αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- ε π ί

της Θέσης " ΠΟΤΑΜΙΟ ή ΚΟΣΣΥΦΟ ” · οδός Αρτέμι-δος και-

Κουνουνδοώρου >. ’Εχει εμβαδόν 11.815 τετραγωνι-κά 

μέτρα» Το ακίνητο αυτό, πρόκειται- για το εργοστάσιο 

της Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ το οποίο ο Δήμος 

Καλαμάτατα αγόρασε προκει-μένου να αναγείρη το κτίριο 

του ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ < ι-δι-όχρηση ) . Το εργοστάσιο αυτό 

αποτελεότα ι· από τρία < 3 ) διατηρημένα και- 

διαχωριζόμενα μεταξύ τους γήπεδα ( τμήματα )„

Σχετικές παρατηρήσεις :

Το πρώτο των τμημάτων ί 0.Τ. 574 ), στο οποίο 

υπάρχουν τα κτίρια του εργοστασίου και- όλες οι 

μηχανές και- λοι πές εγκαταστάσεις έχει- έκταση S. 382 

τετρά γων ι-κών μι έτρων.

Το Βεώτερο των τμημάτων έχει- έκταση 2. 588 τετραγωνι κά 

μέτρα.

Το τρίτο των τμημάτων έχει- έκταση 432,36 τετραγωνικά 

μέτρα εκ των οποίων τα 63,14 τετραγωνικά μέτρα 

είναι- προσκυρωτέα σε γει-τονι-κή ιδιοκτησία, ενώ τα 

364,22 τετραγωνικά μέτρα ρωμοτομούνται-.

’Ενα αστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό ( Τερζάκη - 

Χρονοπούλου ) βρίσκεται- επί της Θέσης " ΠΕΜΤΑΧΟΡΙ " 

( πάροδος της οδού Αναγνωσταρό ). ’Εχει- εμβαδόν 292 

τετραγωνικά μέτρα. Στο ακίνητο αυτό, ο Δήμος 

Καλαμάτας στεγάζει- τις υπηρεσίες του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ( ιδι-όχρηση >.

57» ’Ενα αστικό ακι'νητο, Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- επί 

της· θέσης " ΖΥΓΟΒΙΣΤΪΑΝΑ ” (οδός Γορτυνίας Ο» Τ. 430). 

’Εχει- εμβαδόν 292 τετραγωνικά μίτρα. Το ακίνητο 

αυτό ( οικόπεδο ) θα χρησι-μοποι-ηθεί από το Δήμο 

Καλαμάτας ( ι-δι-όχρηση ).

58. ’Ενα αγροτεμάχιο. Το ακίνητο αυτό (3 ρ ό σ κ ε τ α ι- επί της 

Θέσης " ΜΠΙΠΙΝΕΣ 11 . Το ακίνητο αυτό θα

χρησι-μοποι-ηθεί από το Δήμο Καλαμάτας ( ι-δι-όχρηση ) 

για δρόμο προς τον χώρο ρήψης απορριμμάτων ( 

Σ κ ο υ π ι- 5 ό τ ο π ο ς ) .

Σχετικές παρατηρήσει-ς :

Το παραπάνω αγροτεμάχι ο επι-φανείας 496, 78 

τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κακαλέτρη, 

συνολι-κής αξίας ( αξίας γης και- χώρου της ) 3.610.004

δραχμών, ο Δήμος Καλαμάτας απέκτησε με ανταλλαγή 

χώρου επι-φανείας 902,32 τετραγωνι- κών μέτρων ( 

συνολική αξία 699.298 δραχμών ) ευρισκομένου στην 

X ω ματερ ή ( σκουπιδότοπο ) .

5 9 » Έ ν α  α α σ τ ι- κ ό α κ ό ν η τ ο. Το α κ ό ν η τ ο α υ τ ό β ρ ό σ κ ε τ α ι- ε π ί 

της θέσης " ΦΥΤΕΙΑ " επί των οδών Ρήγα Φεραίου και- 

Παν. Καίσαρη. Έχει- εμβαδόν 223,8 τετραγωνι-κά μέτρα. 

Το ακίνητο αυτό θα χρησι-μοποι-ηθεί από το Δήμο
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Καλαμάτας- ( iS ι όχρηση > ως κοι νόχρηστος χώρος. θα 

γίνει· 8ι·αμόρφωση του συγκεκριμένου ακινήτου σε 

Πλατε ία.

SO. ’Ενα ααστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται στην 

βάση " Φ 0 Ε Ο Y Π A Π Q Ν A " οδός Κρήτης. ’Εχει επιφάνεια 

118,91 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο αυτό

ρυμοτομε ίτα ι· κατά το 97,33 τετραγωνικά μέτρα και· κατά 

τα £1,58 τετραγωνικά μέτρα προσκυρώνεται- για τη 

διάνοιξη της- οδού Κρήτης.

61. ’Ενα ααστικό ακίνητο. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται- 

πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου — Ιστορικό 

Κέντρο Καλαμάτας ( δίπλα στην πλατεία Αγίου Ιωάννη ). 

’Εχει· επιφάνεια £31,85 τετραγωνικά μέτρα. Το ακίνητο 

αυτό 8α χρησιμοποιηθεί για επέκταση της πλατείας του 

Αγίου Ιωάννη \ πολεοδομική αξιοποίηση με την επέκταση 

της πλατείας για την ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου).
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E TTI H u ro n

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΗΤυηΟΓΙΟ

Τελειώνοντας- αυτή την εργασία θεωρήσαμε σκόπι-μο να 

α να φερθούμε με λίγα λόγια στο Εθνι-κό Κτηματολόγιο μι·α και 

τώρα γίνεται- κτηματογράφηση της περιοχής μας.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί'· σύστημα οργανωμένων σε 

κτηματοκεντρικ ή βάση νομι κών, τεχνι κών και· άλλων πρόσθετων 

πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, το οποίο 

διέπεται- από τις παρακάτω αρχές s

···■- Τ ην αρχή της κτηματοκεντρι κ ής οργά νωσ ης των

κτηματολογικών πληροφοριών, η οποία απαιτεί τη σύνταξη 

τήρηση και· διαρκή ενημέρωση κτηματολογικών

Β ι·α Υρα μμά των.

- Την αρχή του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων και· 

λοιπών αναγκαίων στοιχείων για την αποδοχή της αίτησης 

εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία.

-- Την αρχή της διασφάλισης της τάξης των κτηματολογικών 

εγγραφών, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της σχετικής 

αίτησης < αρχή της χρονικής προτεραιότητας )„

- Την αρχή της Βημιοσ ιότητας των κτημιατολογι·κών βιβλίων»

- Την αρχή της Βιασφάλι-σης της Βημόσι-ας πίστης, ώστε να 

προστατεύεται- κάθε καλόπιστος συναλλασσόμενος που 

στηρίξετα ι· στις κτηματολογι κές εγγραφές, και-

- Την αρχή της καταλληλότητας του Κτηματολογίου ως 

συστήματος δεκτικού καταχώρισης και· πρόσθετων
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κατηγορι ών πληροφορι ών σε οπο ιονδ ήποτε χρόνο στο 

μάλλον ( αρχή του ανοικτού Κτηματολογίου )»

Το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται και· τηρείται- από τον 

Οργανισμό Κτηματολογίου και· Χαρτογραφήσεων Ελλάδος·. Με 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος-, Χωροταξίας· και· Δημοσίων

’Εργων και ύστερα απ ό π ρ ό ταση του παραπάνω αναφ ερόμενου

ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ μ π ο ρ ε ί ν α αν α τί θεται η σύνταξη του Εθνικού

Κ τ η μι α τ ο λ ο γ ί ο υ σ τ η ν α ν ώ ν υ μι η ετα ι ρ ε ί α Κ τ η μι α τ ο λ ό γ ι ο Ανώνυμι η

Εταιρεία.

Ε τ ο Κ τ η μι α τ ο λ ό γ ιο καταχωρούνται ν ο μι ι κ ές κ α ι· τεχνικές

πληροφορίες που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων 

των ακινήτων και· στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα 

κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών, με τρόπο που 

δια σφαλίζει τη δημιόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο 

συναλλασσόμενο που στηρίζεται στις κτημιατολογικές εγγραφές.

Από την έναρξη της ισχύος του Κτημιατολογίου σε κάθε μιία 

από τις κατά τον νόμιο £308/1995 κτημιατογραφούμιενες περιοχές 

αντικαθίσταται το υφιστάμιενο έως τότε στις περιοχές αυτές 

σύστημα μι ε τ α γ ρ α φ ώ ν και υποθηκών.

Η τήρηση των κτημιατολογικών στοιχείων γίνεται από τα 

Κτηματολογικά Γραφεία, που ανήκουν στον Οργανισμό 

Κτημιατολογ ίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος < για την Καλαμάτα 

το αντίστοιχο γραφείο λειτουργεί στην 3/νση Θουκιδίδου £, ενώ 

για τις κοινότητες που προσαρτίστηκαν στο Δήμιο Καλαμιάτας μιε 

τον Νόμιο Καποδίστρια στα πρώην κοινοτικά γραφεία ).

Αντικείμιενο των κτημιατολογικών εγγραφών είναι τα
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εγγραητέα δικαιώματα που αφορούν ακίνητα κατά την έννοια του 

άρθρου 94β του Αστικού Κώδικα και· κάθε άλλο αυτοτελές, 

συνδεόμενο με το έδαφος·, ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Κάθε 

ακίνητο απεικονίζεται στα κτηματολογικά δι-αγράμματα και 

εμκραίνεται- με τον αποκλειστικό γι’ αυτό Κωδικό Αριθμό Εθνικού 

Κτηματολογίου, ως τμήμα εδάφους, μαςί με τα συστατι-κά του 

μέρη, ανεξάρτητως του χαρακτήρα αυτού ως δασικού, αγροτικού ή 

αστικού, οικοδομημένου ή μη, με ή χωρίς του συστήματος 

ορι.ςοντίων ή καθέτων αυτοτελών ιδιοκτησιών, δημοσίου ή 

ιδιωτικού, ανεξαρτήτως της εξυπηρέτησης με άωτό της ιδιωτικής 

ή της κοινής χρήσης ή της κοι-νής ωφέλειας.

Ακίνητα που δεν έχουν εγγράφει'· ως ανήκοντα σε ορισμένο 

πρόσωπο και φέρονται· στα κτημιατολογι-κά βιβλία και· στα λοιπά 

στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη 

θεωρείται· ότι· ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 

μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή.

Τα κτηματολογικά γραφεία οφείλουν να χορηγούν 

πιστοποιητικά, αντίγραφα και· αποσπάσματα από τα κτηματολογικά 

φύλλα, από τα δι·αγράμματα και· γενικώς από κάθε τηρούμενο 

κτηματολογικά στοιχείο σε όποιον έχει· έννομο συμφέρον και 

υποβάλλει- σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

αντιπρόσωπό t o u , καταβάλλοντας τα ανολογοώντα τέλη και 

δικαιώματα.

Με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεως Ελλάδος καλούνται· όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο 

εγγραπτέο, όπως π ρ ο α ν α φ έ ρ· α μ ε, στα κτηματολογικά βιβλία
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5 ικαόωμα σε ακίνητα της· υπό κτηματογράφηση περιοχής να 

υποβάλλουν "δήλωση με περι γραφή του δ ι-κα ι-ώματος και- αναφορά 

στην αιτία κτήσης του. Η δήλωση γίνεται- σε ειδικό έντυπο.

0ι· δηλώσεις υποβάλλονται- μάσα σε προθεσμία τριών μηνών 

από την τελευταία δημοσίευση της απόφασης γι-α κύρης η της 

περιοχής υπό κτηματογράφηση. Για την Καλαμάτα η ημερομηνία 

αυτή λήγει στι 05/07/1090.

Εε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης απαγορεύεται- 

κάβε εμπράγματη δ ι·κα ι-οπραξία για το ακίνητο το οποίο αφορά, 

καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής, αποκλείεται- η 

είσπραξη της τυχόν, από αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου 

ή από άλλη συναφή αιτία, οφειλόμενη αποζημίωση, η οποία 

κατατίθεται- στο Ταμείο Παρακαταθηκών και- Δανείων υπάρ του 

δικαιούχου, και- επιβάλλεται- ύστερα από σχετική βεβαίωση τοω 

Οργανισμού Κτηματολογίου και· Χαρτογραφήσεως Ελλάδος και- , 

πρόστι-μο το οποίο ει-σπράττεται- κατά τις διατάξεις του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα παραπάνω πρόστιμα δεν δύνανται- 

να είναι- μικρότερα των είκοσι- χι-λι-άδων ( 20.000 ) δραχμών

και- μεγαλύτερα των πεντακοσίων χιλιάδων < 500.000 > δραχμών, 

ανάλογα με το είδος ή την αξία των ακινήτων, όπως 

καθορίζονται- με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και- Δημοσίων ’Εργων.

Πιστεύουμε ότι- η κτηματογράφηση όλων των περιοχών της 

χώρας μιας είναι- μιι-α εργασία η οποία θα άπρεπε να είχε γίνει- 

εδώ και- καιρό, όπως άχει- γίνει- στις περισσότερες αναπτυγμένες 

χώρες, επίσης ότι- μιε την κτηματογράφηση όλων των περιοχών της
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χώρας μας 8·α αποφευχθούν οι- καταπατήσεις· εκτάσεων του 

δημοσίου και κυρίως δασι-κών εκτάσεων που μέχρι, τώρα γινόταν 

από διάφορα άτομα επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία από τα οποία να 

προκύπτει- σε ποιόν ανήκε μια συγκεκριμένη περιοχή ειδι-κά για 

περιοχές οι- οποίες ανήκαν στο Δημόσιο.
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i. N . Δ .  3 1 / 1 9 6 8

Περ-L- προστασίας της περιουσίας των ορ«γανι-σμών τοπικής 
αυτοδι-οι-κήσεως και- ρυθμίσεως ετέρων τι-νών Θεμάτων

< όπως τροποποι-ήθηκε με τι·ς· *ι·ατάζει·ς της παρ. 11 του άρθρου 

3 του Νόμου 2307/1995 ).

1 Αρθρο 1»

1. Ως προς τα κτήματα των δήμων και· κοινοτήτων 

εφαρμόζεται- η νομοθεσία που ισχύει- εκάστατε για την προστασία 

της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου εκτός από τα άρθρα 8 έως 

20 του α. ν. 1539/1938 ( ΦΕΚ Α1488 >.

2, ’Οπου στις διατάζεις αυτές αναφέρ-εται- ; α) Δημόσιο, 

β ) διεύθυνση δημοσίων κτημάτων, γ) υπουργός ή Υπουργείο 

Οικονομικών, δ) οικονομικός έφορος ή οικονομικός υπάλληλος, 

ε> πρόεδρος νομικού συμβουλίου, νοείται· αντίστοιχα ; α) 

οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, β> οικονομική υπηρεσία του 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) δήμος ή κοινότητα, δ) 

δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας, ε) νόμιμος εκπρόσωπος των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

12. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, που προβλέπεται·, 

από τις διατάζεις του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968 <ΦΕΚ 12 Α ’ ) , 

προκειμένου περί δημοτικών και- κοινοτικών κτημάτων, 

συντάσσεται· από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ύστερα 

από απόφαση δημιοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
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1. Απαγορεύεται· η St·’ αθρόας ρίψεως εντύπων φύλλων 

χάρ<τοω, διαφημίσεων, αγγελι ών κ. λ. π. , ή δι·’ άλλου παρεμφερούς 

τρόπου ρύπανσης· των οδών, πλατειών και· λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων των πόλεων κωμών και· χωρίων.

2. Ο προτι-θέμενος να προβεί εις την ρίψιν εντύπων ή 

διενεργείας νομιίμιου προβολής επαγομ^νης ρύπανσιν κοι νοχρήστων 

χώρων, περί'· ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται- να 

προβεί εις δήλωσιν προς την δήμιο τι- κ ήν ή κοινοτικήν αρχήν περί 

του χρόνου διενέργεια, ρι'ψεως ή προβολής και· να καταβάλλει· 

τέλος καθαρισμού του ρυπανθησαμιένου χώρου οριξομιένου δια 

πράεεως του δημιοτι-κού ή κοινοτικού οργάνου. Εν μι η εκπληρώσει- 

της υποχρεώσεως τούτης εφαρμόζονται- αι· διατάξεις των παρ. 3- 

5 του παρόντος άρθρου.

3. 0ι· παραβάται-, τούτων νοουμιένων ουχ ά μιόνον των 

ριψάντων τα έντυπα ταύτα, αλλά και- των δόντων την εντολήν της 

ρι'ψεως και· των ων α ι· δ ιαφημιι'· σεις ή αγγελίαι- νομιικών ή φυσικών 

προσώπων, υποχρεούντα ι· εις αποζημίωσιν του οικείου δήμιου ή 

κοινότητας, στην προς την απαιτουμένην δαπάνην δια τον 

καθαρισμόν του ρυπανθέντος κοινοχρήστου χώρου. Επί· πλέον 

επιβάλλεται- εις βάρος των παραβατών και- υπέρ του οικείου 

δήμιου ή κ ο ινότητος δια μίαν ή πλείονας παραβάσεις της πρώτης 

ημέρας προστίμον, ίσον προς το τρι.πλάσιον της ως άνω 

αποζημιιώσεως εν περιπτώσει επαναλήψεως της παραβάσεως ει·ς 

μεταγενεστέρας ημέρας το ως άνω πρόστι-μο δ ι πλασι-άςετα ι·. Η 

βεβαίωσις της προξενουμιένης και- αποκαταστατέας ζημίας μετά

’ Αρθρο 2 .
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του επιβαλλόμενου επ’ αυτής· προστόμιου, γίνεται- δια 

πρωτοκόλλου, συνχ·ασσομιενου, προκει-μώνου μεν περ<ί· δήμου υπό 

του προς· τούτο ορι-ςομυένου υπό του δημάρχου τεχνικού υπαλλήλου 

του δήμου, προκειμενου δε περί'· κοινότητος υπό του προς τούτο 

οριςομάνου παρά του Προέδρου της κοινότητας κοινοτικού 

γεωπόνου. Κατά του ως άνω πρωτοκόλλου επιτρέπεται· η άσκησις 

ανακοπής υπό του παραβάτου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 

δέκα πεντε < 15 ) ημερών από της κοινοποι·ήσεως εις αυτόν του

πρωτοκόλλου, ενώπιον μεν του αρμοδι'ου ειρηνοδικείου, εάν το 

βεβαιούμενον δια του πρωτοκόλλου ποσό αποςημιώσεως μιετά του 

προστι'.μου δεν υπερβαίνει- τας δέκα χι λι άδας < 10.000 > δραχμιάς

ενώπιον δε του αρμοδι'ου Μονομελούς Πρωτοδικείου δικάςοντος 

κατά την εκουσι'αν δικαιοδοσίαν, εάν υπερβαι'νει· το ποσόν 

τούτο.

4. fti- εκδ ιδόμενα ι· αποφάσεις του Ειρηνοδικείου ή 

Μονομελούς Πρωτοδ ικε ι'ου εις ουδόν ένδικον μιόσον υπόκεινται·, 

καθιστάμενου δε τελεσιδίκου του πρωτοκόλλου, επακολουθεί'· η 

υπό του οικείου ταμιείου είσπραςις του εν ων πρωτοκόλλω ποσού 

ως δημοτικού εσόδου κατά τας ισχύουσας διατάζεις.

5. Τη εγκλήσει- της δημοτικής ή κοινοτικής ή αστυνομιι κ ής 

αρχής οι παραβαίνοντες την ως ανω απαγορευτικήν διάταξιν 

τιμωρούνται· δια των ποινών του άρθρου 45Ô του Ποινικού 

Κώδικος. Επί· Νομιικών Προσώπων και· Εταιρειών πόσης φύσεως 

υπέχουν και· ατομιικώς τας εν παρ. £-4 υποχρεώσεις και- 

διώκονται- και· τι μιωρούντα ι· ποι νι κώς οι νόμι μοι- εκπρόσωποι, 

αυτών και· πας κατά νόμιον υπεύθυνος.
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’ Α ρ θ ρ ο  3 .

Αι· υπό των Αστικών εν γένει- Νόμων και· των ουσιαστικών 

διατάξεων περί δικών του δημοσίου αναγνωριζόμενων εις το 

δημόσιον προνομίαι- ή τεθεσπ ισμιένα ι· ειδικαί προστατευτικά ί

δια τάξεις· εφαρμιόξοντα ι· αναλόγως και· επό των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδ ι-ο ι·κ ήσεως εφ’ όσον α ι· τυχόν υφιστάμιεναι-

αντίστοιχοι· δια τους οργανισμούς τούτους προνομίαι- εν γένει- 

δεν είναι- ευρύτερα ι· ή ευνο'ι-κώτερο ι· των επί του Δη μ ο σ ί ο υ 

ι-σχυουσών

’Αρθρο 4.

1. Πάντα τα επί των πολιτικών, ποινικών και· δι-οικητι-κών 

υποθέσεων δικονομι-κά προνόμιια του Δημοσίου, τα α να γνωριςόμιενα 

υπό του Κώδικα Νόμιων περί Δικών του Δημοσίου και- υπό ετέρων 

γενικών ή ειδικών διατάξεων, εφαρμιόξοντα ι· αναλόγως και· επί 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοι·κήσεως, εφ’ όσον ούτοι- δεν 

απολαύουν μιέχρι τούδε ευνοϊκοτέρων και- ευρυτέρων προνο μ ίων 

υπό της κείμενης Νομοθεσίας.

£. Κατάσχεσις εις χείρας των Οργανισμιών Τοπικής 

Αυτοδ ι-οι-κ ήσεως ως τρίτου δύναται· να επι βληθή μιόνον κατόπι ν 

αδείας του κατά τόπο αρμοδίου μιονομιελούς Πρωτοδικείου και- υπό 

τας λοιπός ισχυούσας εκάστοτε δια το Δημόσιο προϋποθέσεις.

’Αρθρο 5.

Αι· ειδικοί υπέρ του Δήμιο σ ίου διατάξεις του Κώδικα
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αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ως· ούτος- ισχύει- εκάστοτε,

αφαρμιόςο ντα ι- αναλόγως· και· επι'- των Οργανισμιών Τοπικής

Αυτ ο δ ι- ο ι- κ ήσεως.

,Αρθρο 6»

Γένι-και'· ή ει-δι-και' S ι-ατάςε ι·ς αναφερόμενα ι- εις Θέματα 

ρυθμιιςόμιενα υπό του παρόντος- Νομοθετικού Διατάγμιατος,

κ α τ α ρ γ ο ώ ντα ι·.

’Αρθρο 7«

Η ισχύς του παρόντος άρχεται- από της δημοσι-εύσεως 

του εις την Εφημιερι'δα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήνα ι ς τη 27 Νοεμβρι'ου i960
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£. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ APIO. 258 
'* Δημοτικό και- Κοινοτικό κτηματολόγιο "

’Αρθρο 1.

1. 0ι· δήμοι- και· οι- κοινότητες· οφε ίλουν να καταρτίζουν

και· τηρούν κτηματολόγιο των ακινήτων τους·, όπως ορίζει, το 

άρθρο 175 του δημοτικού και· κοινοτικού κώδικα <Ν. 1065/1980)

και- αυτό το διάταγμα.

£. Το κτηματολόγιο καταρτίζεται- σε βιβλίο, αύμφωνα με 

τον τύπο που αναφέρεται· στο άρθρο II του διατάγματος αυτού 

και τηρείται- στο δήμο ή την κοινότητα, στην αρμόδια Νομιαρχία 

και· στην Κτηματική Εταιρεία του Δήμιοσίου.

’Αρθρο 2.

1. 0ι· επιτροπές κατάρτισης των δημιοτικών και· κοινοτικών

κτηματολογίων συνεδριάζουν στο κατάστημια του δήμιου ή της 

κοινότητας και- βρίσκονται- σε απαρτία εφόσον είναι- παρόντα όλα 

τα μιέλη τους. Η επιτροπή αναθεώρησης συνεδριάζει- στο

κατάστημια της Νομιαρχίας και· μπορεί να λει-τουργήσει- μιε τρία (3) 

από τα πέντε (5) μιέλη της, εφόσον η τοπική ένωση δεν 

υποδείξει- έγκαιρα τα μιέλη της. 0ι· αποφάσεις των ως άνω 

επιτροπών λαμβάνονται· κατά πλει-οψηφία και- σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει· η ψήφος του Προέδρου. 0ι· επιτροπές 

συνέρχονται, και εκτελούν τα έργα τους με τη φροντίδα του 

προέδρου τους.

Η πρόσκληση αναγράφει· τα θέμιατα που θα συζητηθούν και· 

επιδίδεται- σε καθένα από τα μιέλη τρείς (3) μιέρες τουλάχιστον
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πριν από την ημέρα της- συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος- μπορεί'· να 

αναθέτει- την εισήγηση των υποθέσεων σε μέλος; της.· επιτροπής·, 

το οποίο είναι, υποχρεωμένο να υποβάλλει- έγγραφη εισήγηση, για 

καθένα από τα θέματα.

£» Οι- δημόσιες·, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, καθώς και- 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση να δίνουν 

κάθε σχετική πληροφορία και- στοιχείο που θα τους ζητήσει- η 

επιτροπή ή ο εισηγητής.

Η επιτροπή συγκεντρώνει- συμπληρωματικά στοιχεία και· 

πληροφορίες απο τους ενδι-αφερόμενους, καθώς και- από κάθε 

ιδιώτη που είναι- σε θέση να δώσει- τέτοια στοιχεία.

Σε περίπτωση αμέλειας ή άρνησης παροχής των παραπάνω 

στοιχείων, η επι-τροπή αναφέρεταΐ- στο Moμάρχη, για τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων.

1 Αρθρο 3.

1 „ Οι- δήμοι- και- οι- κοινότητες, που έχουν ακίνητη 

περιουσία, καταρτίζουν τοπογραφι-κά ή πρόχει-ρα διαγράμματα των 

ακινήτων τους, συγκεντρώνουν και- τα λοιπά στοιχεία ( τίτλους 

κυριότητας, αποφάσεις δικαστηρίων κ.λ.π. ) και- τα δι-α(31-βάζουν 

στην επιτροπή κατάρτισης κτηματολογίου για την σύνταζη των 

σχετικών εκθέσεων.

£. Η επιτροπή συντάσσει- για κάθε κτήμα, χωριστή έκθεση 

με: όλα τα στοιχεία που προβλέποντα ι- από τον Νόμο και- εί-να ι- 

απαραίτητο, για τη συμπλήρωση του βι-βλίου του κτηματολογίου.

3. Οι- εκθέσεις και- τα διαγράμματα υπογράφονται- από όλα
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τα μ»έλη της· επιτροπής· και· βιβλιοδετούνται· μ<ε φροντίδα του 

π ρ ο έS ρο υ της επιτροπής»

4» Ο πρόεδρος της επιτροπής δημοσιεύει· ανακοίνωση, με 

την οποία γνωστοποιεί την κατάρτιση των εκβάσεων και· την 

κατάθεσή τους στο δήμιο ή στην κοινότητα και· προσκαλεί να 

λάβουν γνώση και· να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τ:ους·, όσοι· 

έχουν έννομο συμιφέρον, με την υποβολή σχετικής αίτησης 

α V  α θ ε ώ ρ η σ η ς .

5. Η δήμιο σιεύση της παραπάνω ανακοίνωσης γίνεται- μιε 

επικόλλησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημιοτικού ή 

κοινοτικού καταστήμιατος, για την οποία συντάσσεται- 

αποδεικτικό από δημοτικό ή κοινοτικό δημόσιο υπάλληλο.

’«ρθρο 4.

1. Η αίτηση, για αναθεώρηση της έκθεσης της επιτροπής, 

ασκείται- μιέσα σε προθεσμι ία Ε> μιηνών από τη δημιοσιεώση της 

σχετικής ανακοίνωσης και· επιδίδεται· ή παραδίδεται· με 

αποδεικτικό στον γραμματέα της επιτροπής. 0 ενδιαφερόμενος με 

την αίτησή του, ορίζει- αντίκλητο του, που πρέπει· να κατοικεί 

στην έδρα της επιτροπής, αναθεώρησης και· υποβάλει· όλα τα 

στοιχεία, που έχει- στη διάθεσή του, για στήριζη των 

αντιρρήσεών του.

2. Η αίτηση αναθεώρησης μιαζί μιε την έκθεση των 

αποδεικτικών δημοσιεύσης και· ολόκληρο το φάκελλο, στέλνονται· 

μιε φροντίδα του γραμιμιατέα της επιτροπής κατάρτισης στον 

πρόεδρο της επιτροπής αναθεώρησης.
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’ftρθρο 5.
1 » Ο Πρόεδρος· της επιτροπής αναθεώρησης έχει- υποχρέωση 

μέσα σε ένα μήνα, από την παραλαβή της αίτησης, να ορίσει την 

ημερομηνία συζήτησής της, να καλέσει· αυτούς που υπέβαλαν την 

αίτηση και· το δήμο ή την κοινότητα στην εκδίκαση της αίτησης, 

τριάντα <30) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση.

2. 0ι· καλούμενοι- οφείλουν να υποβάλουν στην επι-τροπή, 

εγγράφως, τις απόψεις τους, δέκα <10> μέρες νωρίτερα από την 

συζήτηση της αίτησης, επίσης μπορούν ν ’ αναπτύξουν και- 

προφορικά τις απόψεις τους κατά την ημέρα της συζήτησης.

’ftpBpo β.

0ι· αποφάσει-ς της επιτροπής αναθεώρησης εκδίδονται·, το 

αργότερο, μέσα σε ένα μήνα από τη μέρα της συζήτησης και-

πρέπει· να είναι· αιτιολογημένες. ftv η αίτηση γίνει· δεκτή,

αναθεωρείται η έκθεση της επιτροπής καθώς και το σχετικό 

διάγραμμα. 0 φάκελλος της υπόθεσης μαζί με τις αποφάσεις

επιστρέφονται αμέσως στην επιτροπή κατάρτισης.

’«ρθρο 7.

0 Πρόεδρος της επιτροπής κατάρτισης του κτηματολογΐου, 

μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων όλων των κτημάτων του 

δήμου ή της κοινότητας, φροντίζει για την συμπλήρωση των 

στηλών του εντύπου φύλλου του κτημιατολογί ου και· με δαπάνες 

του δήμου ή της κοινότητας, για τη βιβλιοδέτηση των φύλλων

του κτημιατολογί ou και των δ ιαγραμιμιάτων. Το βιβλίο
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κοταρτι'ςεται σε τρία πρωτότυπα, των οποίων το évo με κάβε 

έκβεση ή απόφαση, το σχεδιάγραμμα και- το σχετικό φάκελλο, 

παραδίδεται- στο δήμιο ή κοι νότητα, που αφορά το κτηματολόγι ο, 

το δεύτερο αποστέλλεται· στη Νομαρχία και· το τρίτο στην 

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

’flρβρο 8.

’Ολες· οι· δαπάνες, που αφορούν την κατάρτιση του

κτηματολογίου, π ρ ο υ π ο λ ο γ ί ς ο ν τ α ι, από τον Νομάρχη, και·

ανακοινώνονται- στους ενδιαφερόμιενους δήμους και· κοινότητες 

για την αναγραφή των αναλόγων πιστώσεων στους προυπολογισμιούς 

τους» Σε περίπτωση μη συμιμιόρφωσης των δήμιων και· κοινοτήτων οι- 

δαπάνες αυτές, ως υποχρεωτικές, εγγράφονται· αυτεπάγγελτα από 

το ΝΟμιάρχη, στους προυπολογισμιούς τους, σύμιφωνα μιε τι·ς 

διατάζεις των άρβρων 147 και· 15ί δημιοτικού και· κοινοτικού 

κώδικα < ν. 1065/80 >.

’Αρθρο 9.

0ι· υπηρεσίες του δήμιου ή κοινότητας συντάσσουν και· 

υποβάλλουν στο τέλος κάβε χρόνου έκβεση στο δημιοτικό ή 

κοινοτικό συμιβούλιο για την κατάσταση του κτήμιατος και· τα 

μιέτρα που τυχόν πρέπει· να ληφβούν για την προστασία και· 

αξιοποίηση του.

Η έκβεση υποβάλλεται- στο Νομιάρχη, ο οποίος μι πόρε ί να 

κάνει· παρατηρήσεις, που ανακοινώνονται· στο δημιοτικό ή 

κοινοτικό συμιβούλιο και· στην Κτημιατική Εταιρεία του Δημοσίου.
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Ηpepo 10.

1. Ο ι· ουσιώδεις- μιετα βολές που γίνονται μετά τη κατάρτ ιη 

του κτηματολογίου βεβαιώνονται·, μιε πρακτικό του Δημάρχου ή 

προέδρου της κοινότητας- και· σημειώνονται- στο βιβλίο του 

κτηματολογίου που τηρείται- στο δήμιο ή την κοινότητα. 

Αντίγραφο του πρακτικού αυτού και· του τυχόν νέου δ ιαγράμιμιατος- 

υποβάλλονται- στην Νομαρχία και· στην Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου για τη σημείωση της- μιεταβολής στα τηρούμιενα από 

αυτές- βιβλία κτημιατολογίων.

£. 0ι· μεταβολές- στα σχεδιαγράμματα γίνονται· μόνο από

μηχανι-κό του δήμιου ή της- κοινότητας- και· σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει·, από μηχανι-κό της- νομιαρχίας που ορίζεται- από τον 

Νομάρχη. Η σημείωση της- μεταβολής- βεβαιώνεται- με την υπογραφή 

στο σχεδ ι-άγρα μι μια του μιηχανικού και· τη σφραγίδα του δήμιου ή 

της· κοι-νότητας.

Αρθρο 11.

Το κτημιατολόγιο συντάσσεται· σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 

Ο. ΑΟμι. μιήκους- και· Ο. £9μι. ύψους, Ι/Εμυ πλάτους και· 

περιλαμιβάνει- τα παρακάτω στοιχεία.

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ....................................... -......

B IBAI0 ΚΤΗΜΑΤΟΑΟΓIΟΥ.

1. Περ ι· γραφ ή κ α ι· είδος- ακινήτου < σημι. α ) .

£. Τοποθεσία <σημι. β).
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3» ’Εκταση και- όρια ακινήτου < σημ. γ ) »

4. Χρονολογία κτήσης του κτήματος και· τίτλοι- της ιδιοκτησίας 

< σημ. 3 ) .

5. Αλλα δικαιώματα, που τυχόν υπάρχουν και· οι· σχετικοί 

τι'τλοι·.

6. Κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της 

κ α τα χώρησης.

7« Αριθμός και· ημερομηνία των εκθέσεων ή αποφάσεων των 

επιτραπών.

Ô. Παρατηρήσεις <σημ.ε>.

Σημείωση.

α> Αστικό, αγροτικό, βοσκήσιμη έκταση, δασική έκταση 

κ. λ . π.

β) Σημειώνεται- ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του 

οποίου βρίσκεται- το ακίνητο και· η ειδικότερη ονομασία της 

θέσης.

γ. Σημειώνεται- επί πλέον ο συντάκτης και- η ημερομηνία 

σ ύ  V τ α s; η ς τ ο u σ χ ε δ ι· α γ ρ ά μ μ α τ ο ς .

δ. Σημειώνονται- οι- μεταβολές στην κυριότητα καθώς και· τα 

τυχόν στοιχεία από τα βιβλία μεταγραφών.

επ. Σημειώνεται- κάθε άλλη ένδειςη που κρίνεται· χρήσιμη. 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και- 

εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα 4 Μαίου 1985
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3. Σχετική νομολογία του Σ. τ. Ε. και- των Πολιτικών
δικαστηρίων σχετικά με την εκποίηση ακινήτων των ώήμων και 
Κοινοτήτων.

α) Η διακήρυξη της· δημοπρασίας· αποτελεί κανονιστική 

πράξη πράξη που δι-έπει- τη δημοπρασία και- δεσμεύει- τόσο την 

αρχή που διενεργεί- τον διαγωνισμό, όσο και- τους

δι-αγωνι-ξόμενους, η δε παράβαση ουσιωδών αυτής διατάξεων, 

οδηγεί σε ακυρότητα του αποτελέσμιατος, ταυ διαγωνισμού κοι

τών εγκριτικών πράξεων αυτού ( Σ.τ.Ε. 98/1962 Εφ. θεσ.

iz-'c.'/ 1964 ) »

β> Δεδομιένου ότι- η διακήρυξη της δημοπρασίας είναι- πράξη 

κανονιστικού χαρακτήρα η παράβαση ουσιώδη όρου, όπως ο όρος 

που αναφέρεται- στην εγκυρότητα του βασικού Θάματος της κατά 

χρόνο προσφοράς, συνι-στά παράβαση νόμιου. Επίσης η παράβαση 

των όρων της διακήρυξης, που πρερι-έχονται·, είτε στην

διακήρυξη είτε στην συγγραφή υποχρεώσεων, συνι-στά παράβαση 

νόμου υπό την προϋπόθεση ότι-, ο όρος αφενός μεν δεν

αντίκει-ται- στην ι-σχύουσα νομιοθεσία, και- αφετέρου αποβλέπει-

στην ουσιώδη εξυπηρέτηση του σκοπού ο οποίος επιδιώκεται- με 

την δημοπρασία < Ε. τ. Ε. 1688/1954 και- 415/1955 >.

γ) Η διακήρυξη δημιοπρασίας δεν είναι- πρόταση για

κατάρτιση σύμβασης η οποία γίνεται- σε άδηλα πρόσωπα, αλλά 

πρόσκληση προς το κοινό για την υποβολή προτάσεων. Καθένας 

που εμφανίζεται- και- πλειοδοτεί, υποβάλλει- πρόταση για

κατάρτιση σύμβασης που τελεί υπό τη δι-αλυτι-κή αίρεση της 

υποβολής μεγαλύτερης προσφοράς άλλου. Η αρχή λοιπόν που
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διενεργεί το διαγωνισμό / δημοπρασία ) δεν είναι· υποχρεωμένη 

να προβεί στην κατακύρωση δηλαδή την αποδοχή της μεγαλύτερης 

προσφοράς, αλλά είναι· ελεύθερη ν’ αρνηθεί την προσφορά, έστω 

και· αν πληροί τους όρους και να μαται·ώσει· την κατακύρωση, ενώ 

ο δ ι· άγων ιξό μένος δεσμεύεται· μέχρι· να υποβληθεί τυχόν

μεγαλύτερη προσφορά ή μέχρι- να ματαιωθεί τυχόν η κατακύρωση ( 

Πρωτ. Αθηνών 3254/1981 ).

δ) Η Διοίκηση μια και· προκήρυξε την διενέργεια 

δημοπρασίας, οφείλει· να περιμένει- τη λήξη αυτής και· ν ’ 

αποφασίσει· επί του αποτελέσματος αυτής, προτού ακολουθήσει- 

τυχόν άλλον δρόμο, γιατί με την διακήρυξη της δημοπρασίας 

δεσμεύεται· να τελειώση αυτή και- δεν μπορεί να την διακόψει· ή 

ματαιώσει·, προτού να λήξει- η επ’ αυτής διαδι κασία ( Ε. τ. Ε. 

350/1962 >.

ε) 0ι· ό ρ ο ΐ· της διακήρυξης πρέπει· να ερμηνεύονται· στενά 

και- αυστηρά ί Ε. τ. Ε. 1630/1950 ).

στ) Κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας πρέπει· να 

τηρούνται- οι- γενικές αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, η 

καταστρατήγηση των οποίων έχει- σαν αποτέλεσμα την ακυρότητα 

αυτής < Ε.τ.Ε 1965/47 ).

ξ) Η συμφωνία για την μη συμμετοχή κάποιου στην 

πλειοδοτική δημοπρασία για ματαίωση συναγωνισμού έρχεται· σε 

αντίθεση με τα χρηστά ήθη και· γιαυτό η σύμβαση αυτή είναι- 

άκυρη < Πρωτ. Αθηνών 12216/1961 Νομ. Β 10/1967 ).

η) Αυτός που συμμετέχει· στη δημοπρασία έχει· έννομα 

συμφέρον για την προσβολή της πράξης κατακύρωσης. Επίσης και·
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τρίτος έχει· έννο μ ο συμφέρον να προσβάλει· τη διακήρυξη της 

δημοπρασίας ή την πράξη κατακύρωσης, εφόσον πι·θανολογόντας τη 

συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν μπόρεσε να συμμιετάσχει. σ 

αυτόν από πταίσμα της· Διοίκησης ί Σ. τ. Ε. 9/1934, 1034/1936

και· 149/195Ö ). Οποιος, όμως, είχε απλά τα προσόντα

συμμετοχής στη δημοπρασία και· δεν εκδήλωσε οπωσδήποτε τη 

θέληση και· τη διάθεση του για συμμετοχή σ αυτή, δεν 

νομιμοποιείται· να προσβάλει- πράξη που έχει· σχέση με τη 

δημοπρασία αυτή. Επίσης, δεν νομι-μοποιείται· αυτός που 

αποκλείσθηκε από τη δημοπρασία για την περαιτέρω προσβολή 

αυτής για άλλους λόγους εκτός από αυτούς οι· οποίοι· 

αναφέρονται- στον αποκλει σμό του < Σ. τ. Ε- 77/1934, 1672/1947,

697/1951 και- 20/1952 > „

θ> Ασχετα από τους όρους της διακήρυξης, η διοίκηση 

έχει· την ευρεία ευχαίρεια να κρίνει· το συμφέρον ή όχι- των 

προσφορών και· να κρίνει· αυτές ασύμφορες, να μαται·ώσει· το 

αποτέλεσμα του δι·αγωνι·σμού, εκτός αν η ενέργειά της αυτή 

αποδειχθεί ότι- υποκρύπτει· κατάχρηση εξουσίας < Ε. τ. Ε. 

1522/1961 }«

ι·) Ετους όρους της διακήρυξης για την εκποίηση ακινήτων 

των Δήμων και· Κοι νοτήτων πρέπει- να περιλαμβάνέτα ι. ο όρος, ότι· 

ο τελευταίος πλειοδότης είναι· υποχρεωμένος μέσα σε δέκα μέρες 

από της κοινοποίησης σ αυτόν της απόφασης για την

νομι-μοπο ίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει- 

μαξί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, 

διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει- υπέρ του Δήμου ή της
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Κοινότητας-, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείτα ι· δε 

αναπλειστηριασμιός σε βάρος- αυτού και· του εγγυητή του, οι- 

οποίοι ευθύνονται- για την διαφορά που προέκυψε τυχόν από την 

μικρότερη προσφορά κατά την επαναληπτική δημοπρασία < άρθρο 3 

παρ. £ εδάφι ο Ç του υπ αρι-θμ. £70/01 Π. Δ/τος, Εφ. Θεσ. 

££/1964 ΕΕΝ 31.738 ).

κ) Στις περιπτώσεις- εκποίησης- δημοτικού ή κοινοτικού 

ακινήτου με δημοπρασία, η σύμβαση μεν θεωρείται. ότι. 

καταρτίστηκε οριστικά από της κοινοποίησης της απόφασης που 

εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασία στον τελευταίο 

πλει οδότη < Ε. τ. Ε. 479/1940 > πλην, όμως, απαιτείται- και· η 

κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης που είναι- απαραίτητη 

για την μεταγραφή της σύμβασης που αφορά τη μεταβίβαση της 

κυριότητας t o u  ακινήτου, αφού δεν περιλαμιβάνοντα ι· μεταξύ των 

μιεταγραπτέων πράξεων που ορίξει· το άρθρο 1 19£ του Αστικού 

Κώδικα, ούτε η πράξη της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου για την κατακύρωση του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας στον τελευταίο πλειοδότη ούτε και· η απόφαση 

της αρχής που νομιμοποίησε το αποτέλεσμα αυτής < Πρωτ. Σερρών 

714/1968 Αρμ. ΚΑ 1£9 ).

ι·α) Αν προκύπτει· από τη διακήρυξη της δημιοπρασίας ότι- 

θεωρείται- πως συντελείται- από τη στιγμή που κοινοποιείται· 

στον πλειοδότη η κατακυρωτική πράξη, πριν από την οποίαν 

αυτός δεν αποκτά κανένα δι καίωμα, η Δι οίκηση δεν δεσμεύετα ι· 

να επαναλάβει τη δήμιοπρασία έστω και· μιε την ανάκληση

οποι οσδήποτε κατακυρωτι κ ής πράξης, που δεν έχει· ακόμη
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κοι νοποιηθεί’· στον τελευταίο πλειοδότη < Σ. τ. Ε. 816/31, 

124/1949 ).

ιβ) Γενικότερα η ακύρωση δημοπρασίας·, μπορεί'· να γίνει· 

είτε λόγω ένστασης-, είτε απ ευθείας από τη διοίκηση εφόσον 

διαπιστωθεί παράτυπη διεξαγωγή της και· για το λόγο αυτό 

επηρεάζεται- το αποτέλεσμα αυτής < Σ. τ. Ε. £028, £029/47 >.

ι·γ> Σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας για κάποιο 

νόμιμο λόγο και· στη συνέχεια γίνει· επανάληψη αυτής, οι 

πράξεις που ενεργούνται· για τη διεξαγωγή της τελευταίας και· η 

απόφαση επικύρωσης των πρακτι-κών, δεν αποτελούν συνέχεια ή 

τμήματα της προηγούμενης αλλά έχουν δική τους νομική και 

πραγματι κή αυτοτέλεια ( Σ. τ. Ε. 92/1938 και· 1117/1939 ) .

ι· δ > Δεν είναι- δυνατή και- νόμιμη ανάκληση της πράξης 

επικύρωσης των πρακτικών δημοπρασίας για αποδεδειγμένη πλάνη 

για τα πράγματι-κά περι στατι κά \ Σ. τ. Ε. 1382/1949 >,
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4. Εγκύκλιος· του Υπουρ·γειΓ-ου Εσωτερικών με αριθ.
53552/05/£3. 7. 1984

" 1 „ ’Οπως· μας γνώρισε: ο Οργανισμός Εργαττκής Κατοικίας

με το έγγραφό του 9336/22. β. 19Ô4, ηροκειμιένου να επιταχυνθεί 

και· διευκολυνθεί'· η διαδικασία απόκτησης γης, για την εκτέλεση 

έργων του προγράμιμιατός του, επιθυμεί'· να έχει· μια ευρύτερη 

συνεργασία με τους δήμιους και- τις κοινότητες της χώρας.

2. Η συνεργασι'α αυτή συνίστατα ι· στην παραχώρηση στον ως 

άνω οργανισμιό, από μιερους των 0. Τ. ft. , κατάλληλων οι κοπεδι κών 

εκτάσεων, για ανέγερση εργατικών κατοικιών, που θα 

βρίσκονται·, κατά προτίμιηση, μιέσα σε σχέδιο πόλεως ή σε επαφή 

μιε αυτό και· εν πάση περιπτώσει- στην περιοχή επέκτασης της 

πόλεως, όπως αυτή προβλέπεταί- από τις σχετικές μιελέτες.

3. Η ως άνω παραχώρηση θα γίνεται· μιε τον όρο ότι-, ο

Ο. Ε.Κ. θα μιεταβιβάςει· στον οικείο δήμιο ή κοι νότητα τα 

καταστήμιατα, τις αίθουσες συγκεντρώσεως κ.λ. π. που θα

δημι ιουργούντα ι· μιέσα στα οικιστικά συγκροτήματα και· θα είναι· 

ίσης αξίας της παραχωρούμιενης έκτασης, ως αντάλλαγμια.

4. Ενόψη των ανωτέρω, σας κ ο ι-νοπο ιούμιε το αρι·θ. 

9336/1169/22—6—84 έγγραφο του 0. Ε. Κ. και· παρακαλούμιε να 

ενημιερώσετε, για το θέμια αυτό, τους Δήμους και· τις Κοινότητες 

της περίφερείας σας.

5. 0ι· δήμιοι- και· οι· κοινότητες που επι-θυμιούν την ως άνω 

συνεργασία, θα έρχονται· σε απ’ ευθείας συνεννόηση μιε τον 

Ο.Ε.Κ. < Πατησίων 37 - Λθήνα ).

6. Με την ευκαιρία, υπενθυμιίξετα ι· ακόμη η δυνατότητα
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5 ι· εύρυνσης 

Ο. Τ. ft» crea

της παραπάνω συνεργασίας· με τη συμμετοχή 

στεγαστικά προγρά μ μια τα της περιοχής τους

των
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5. " ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΡ ΑΡΙΘ. 36/29.1.19Θ5 '*

Εκποίηση ή εκ μίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων σε

γεωργικούς· συνετάιρισμούς.

Ά ρ θ ρ ο  1,

1. Επιτρέπεται η απευθείας και· χωρίς δημοπρασία εκποίηση 

δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων σε γεωργικούς- συνετάιρισμιούς, 

όπως- αυτοί'· προσδι-ορίζονται· από την νομοθεσία που ισχύει- κάθε 

φορά, για την εξυπηρέτηση αναγκών τους· που είναι· μάσα στους 

σκοπούς του συνετά ιρασμιού.

2. Ο συνετά ιρ«ισμιός με απόφαση του πρ·οσδ ιορίζει το

δημοτικό ή κοινοτικό ακίνητο που θάλει- να αγοράσει·, και· το 

σκοπό για τον οποίο θα το χρ·ησι·μοποι·ήσει·. Η απόφαση του

συνεταιρισμού στέλνεται στον δήμιο ή την κοινότητα για να 

τεθεί υπόψη του δημοτικού ή κοινοτικού συμιβουλίου. Το

συμβούλιο αποφασίζει- αιτιολογημένα μέσα σε δύο μήνες, για την 

αποδοχή ή την απόρ·ριψη του αιτήματος.

3. Αν το ακίνητο δεν χρησιμοποιηθεί από το συνεταιρισμό,

για το σκοπό που αγοράστηκε, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 

ετών από την εκποίηση ο δήμιος ή η κοινότητα διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει· την ανάκτηση του ακινήτου με επιστροφή 

του αρχικού τιμήμιατος. 0 συνετάιρισμιός δικαιούται για

σοβαρούς λόγους να ζητήσει την παράταση της πρ<οθεσμιίας πριν 

από τη λήξη της, μέχρι 2 έτη.

4. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για
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την ανάκτηση του ακινήτου λα μ ράνε τα ι και· κοινοποιείται· στο 

συνεταιρισμό μάσα σε έξη μήνες· μετά τη λήξη των προθεσμιών 

της προηγούμενης παραγράφου.

Ετην περίπτωση που το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν 

ασκήσει το δικαίωμά του στην παραπάνω προθεσμία ο 

συνεταιρισμός αποδεσμεύεται και μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακίνητο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό < ή να το εκποιήσει >.

5. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για 

την απευθείας εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων σε 

συνεταιρισμούς της παρ. 1 του άρθρου αυτού, πρέπει να 

περιλαμβάνει πλήρη κτηματογραφικά στοιχεία του εκποιούμενου 

ακινήτου, το σκοπό για τον οποίον θα χρησιμοποιηθεί από τον 

αγοραστή, το τίμημα και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει 

V α κ α τ α β λ η θ ε ί.

’Αρθρο 2.

1. Ε πιτρέπέται η απευθείας και χωρίς δημιοπρασία

ι; μι ί σ θ ω σ η δ η μ ο τ ι κ ώ ν και κοινοτικών ακινήτων σε γεωργικούς

συνετάιρισμούς σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου S του 

προηγούμενου άρθρου.

2. Το εκμισθούμενο ακίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

και μόνο για το σκοπό για τον οποίον εκμισθώθηκε.

3. Η μη συμμόρφωση του συνεταιρισμού με τις διατάξεις 

της προηγούμενης παραγράφου που διαπιστώνεται με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, συνεπάγεται τη λύση της 

μίσθωσης. Η απόφαση αυτή λα μι βά νέτα ι μιε απόλυτη πλειοψηφία των

-  1 4 5  -



μελών cou και- κοινοποιείται, με αποδεικτικό oc ο συνεταιρισμό.

, Αρθρ·ο 3.

1 „ Το τι'μιημια των εκποι ούμενων ή εκμι σθωμένων δημοτι κών ή 

κοινοτικών ακινήτων στους- συνεταιρισμούς- των προηγουμένων 

άρθρων καθορι'.ςετα ι· από την επι τροπή της παραγράφου 6 του 

άρθρου 178 του Δημοτικού και· Κοινοτικού Κώδικα < νόμος 

1065/80, ΦΕΚ 168/1980), όπως σ μι πληρώθηκε μιε το άρθρο £6 τοου 

Νόμου 1416/84 < ΦΕΚ 18/1984 >.

" 2. Τα τυχόν εςο3α μιεταβι'· βάσης του ακινήτου βαρύνουν 

τον αγοραστή συνεταιρισμό

1 4 6



Β Ι Β Π Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

" Δημοτική και- κοινοτική Περιουσία " Χρησ. Κλειώση τ. 

Δ/ντη Vπουργείou Εσωτερικών.

" Ερ<μηνεία Δημοτικού και- Κοινοτικού Κώδικα Α8ήνα 1958 "

Δ. Παπακωνσταντι'νου -- Νικ. Χίου τ» ϊίτυχιούχων Υπαλλήλων 

Y π ο υ ( :< γ ε ί ο u E σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν .

" II Ερμηνεία του Μ é ο υ Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα κατ’

άρθρο Αθήνα " Μαρ*. Καρα να στάση τ. Δ/ντη Υποωρ·γει'·ου
ι

Εσωτερικών.

" Δημοτι κός και Κοινοτικός· Κώδι κας· Σχέδιο I.

Καποδι'·στρ<ι·ας " Μαρ. Καρ·αναστάση τ. Δ/ντη Υπουρ·γείου 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν . jlÄ

Αναγκαστικός Νόμος 1539/1958 " Περί' προστασίας των 

δημοσίων κτημάτων " .

Ν ο μ ο 8 ε τ ι· κ ό Δ ι· ά τ α γ μ α 5 1 / 19 β 8 11 Π ε ρ ί π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ η ς 

περ«ι·ουσίας των ϋρ·γαν οσμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

ρυ8μ ί σεως ετάρων 8εμά των ".

Νομοθετικό Διάταγμα 85/1969 " Περί δασικού Κώδικα 

Προεδρικό Διάταγμα 596/1974 " Περί αμοιβών μηχανικών δια

1 4 7



σύντα ε ι. v  , s;π C |3λεψ ι· v, πα ρ<:ι λα |3 ήν κ. λ. π. Euγ κ ο ι·νων ια κών, 

Υδραυλικών κ et ι· Κτηριακών ’Εργων ως· και· Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών και· Χαρτογραφικών Εργασιών και· σχετικών 

τεχνικών προδιαγραφών μελετών " < Φ. Ε. Κ. 3/0/1974 ).

9., Νόμος 669/1977 " Περί- εκμετάλλευσης· λατομείων "

10. Προεδρικό Διάταγμα £0/1980 " Περί'· εκτελέσεως έργων και 

προμη9ρι·<ών Οργανισμιών Τοπι κής· Αυτοδιοίκησης " < Φ. Ε. Κ.

37/0/i960 >.
(

1 I. Ν ό μ ο ■ 1065/1960 " Περί' κυρώσεως Δήμιο τι κού και· ! ι ν ο τ ι· κ ο υ

Κωοικα

12. ΠΠροεδρικό Δι-άταγμα 270/1981 " Περί καθαρισμό u των covavo

της διαδικασίας και· των όοων δ ιενέργε ιας δήμιο πράο ιών Si·’

ε κ π ο ι'· η σ η ή ε κ μ ί σ θ ω σ η π ρ α γ 

\ Φ . Ε . Κ . 77/ 0 / 1 981 )

μιατων των σήμιων και· κοινοτήτων

Νόμος 1416/1984 " Τροποποίηση και- συμπλήρωση δι-ατάϊξεων 

της Δημοτικής και. Κοινοτικής No μι ο -9 ε σι'· ας κ. λ. π. "

< Φ.Ε.Κ. 18/0/1984 ).

14. Προεδρικό Δι-άταγμα 36/1935 " Εκποίηση ή εκ μίσθωση

δημοτικών ή κοι-νοτικών ακινήτων σε γεωργικούς 

συνετάιρι-σμούς " < Φ. Ε. Κ. 0/1985 > .
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. Δ η μ ο τ ι· κ ό η: α ι- Κοινοτικό
Κτηματολόγιο " ( Φ. Ε:Κ. 99/«/1985 ).

16. Προεδρικό Διάταγμια 323/1989 " Κωδικοποίηση σε svialo 

κείμιενο νόμιου, μιε τίτλο - Δημιοτικός και. Κοινοτικός 

Κώδι κας — των ισχυουσών δ ι·α τάξεων του δημιοτικού και 

κοινοτικού κώδικα , όπως τροποποιήθηκαν και

συ μι πληρώθηκαν " ( Φ. £. K. 146 /«/ 1989 )»

17. Νόμος £129/1993 " Αύξηση συντάξεων και· άλλες· διατάξεις

Φ. Ε.Κ. 57/Α/14-4 -1993 >. !

18. Προεδρικό Διάταγμια 410/1995 " Δημοτικός και· Κονοτικός 

Κώδικας

15* Προεδρικό Διάταγμα £50/1985 "

9 Ν ό μι ο ς £307 / 1995 " Προσαρμογή νομιο 8 ε σ ι α ς α ρ μι ο 3 ι ό τ γ | τ α ς

Y π ο υ ρ γ ε ι'· ο υ Ε σ ω τ ερικών στις διατά ε ε ι· ς γ ι· α Ν ο μια ρχ ι·α κ ή

h u t  ο δ ι ο ι' κ η ο η κ α ι· ά λ λ ε ς δ ι α τ ά ε ε ι c " ( Φ. Ε.Κ. 113/Η/15

1 9 '.9 ίο ) -

0. Νόμος 8308/199 " Κ τ η μι α τ ο γ ρ ά φ η σ η κ α ι· 3 η μι ι ο υρ γ ι; α Ε8 ν ι κ

Κ τ η μι α τ ο λ ο γ ΐ ο υ κ„λ. π. " ( Φ. Ε. Κ, .1 14/«/1995 ) ..

1. Νόμος 2539/1997 " Συ γ κρ ό τη ση της Π ρ ω τ ο (3 ά 8 μι ι· α ς Τ ο π ι- κ ή

Α υ τ ο δ ι- ο ΐ κ η σ η ς 11 ( Φ. Ε. Κ. £44/«/4 -12-1997 ).
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£2. Αποφάσεις- t o u  Συμβουλίου της- En ι-κρατείας- ( Ε. τ . Ε . > ; 

818/1931, 7 7/1 y34, 92/1938, 479/1940, £020/1947,

2029/1947, 1372/1947, 124/1949, 1382,1949, 697/1951,
20/1952, £130/1953, 1683/1954, 415/1955, 1522/1981,
3377/1979, 4038/1979,

23, Αποφάσεις; Δι οι κητι κών Δι·καστηρίων : 63/1973 < N« Ε.

Κράτους ), 57/1917 ί Α,Π. ), £335/1979 ( Εφ. Αθηνών ), 

22/1964 ( Εφ. Θεσσαλονίκης, 3254/1961 < Πρωτ, Αθηνών >,

12216/1961 ί Πρωτ. Αθηνών ), 10/1967 < Noμ. Β ) , £2/1964

ΕΕΜ 31.738 < Εφ. Θεσσαλονίκης ) , 714/'1966 ftp μ. ΚΑ’ 129 

< Πρωτ, Εερρών ) ,

£ 4 Ε γ κ ύ κ λ ι· ο ι V π ο υ ρ γ ί ο υ Ε σ ω τ ε ρ ι·κ ώ ν s 5514 7  /  19 30, 7 467 7 / 197 7 

5355£ / 1 984, 68634 / .1984. t

’Εγγραφα Οργανισμού Εργατ ι· κ ής· Κατοικίας ( Ο. Ε. Κ. )

9336/1169/22-6-1984.
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