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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    23/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 249/2016            

       

  ΘΔΜΑ: Αίτηση κ. Αικατερίνη Μανιάτη 
 
 
 ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ 1 

ε
 ηνπ κήλα  

Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:30 κκ. 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  

από ηελ  αξηζκ. 4496/28-07-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. 

/ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 14, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παρόληες  

1.-Παηοσιηάς  Κω λζηαληίλος (Πρόεδρος),  2.- Παληειής Βαζίιεηος, 3.- Μπαθάιε  

Μαρίλα , 4.- Οηθολόκοσ ηράηος,   5.- Καρλέδες  πσρίδωλ, 6.Παπαϊωάλλοσ 

πσρίδωλ,7- Οηθολόκοσ Αλάργσρος,8- Μπάθας Νεθηάρηος,9-.Αλδρέοσ 

Υρσζούια,10.Αζαλαζίοσ άββας,11. Κερακίδας Γεώργηος ,12-Καλέιιοσ 

Διέλε,13-  ακπάλες Γεκήηρηος,14- ηάϊθοσ –Κοσηοσδή Μαρία   

 

                                                               Απόληες 

1.Αλαγλωζηόποσιος Γεώργηος,2-.ΜπόγρεςΝηθόιαος,3-.Γαρζηλός Νίθος-ηράηος,  

4.Υρηζηόθας  Δσζηράηηος,  5.ΚαθούρεςΝηθόιαος,6.ΡειάθεΘεοδώρα,7.Μπηζηίλα 

Γέζποηλα 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Κωλζηαληίλος Γ. Καραγηάλλες , Παρώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ.2-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,3.-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ, 5.-Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά1.6- Φπρνγπηνύ 

Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο7.-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 8- Αλησλίνπ 

Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
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Αρηζκός Θέκαηος:  11
ο
                                           ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:249/2016 

 

 ΘΔΜΑ: Αίτηση κ. Αικατερίνη Μανιάτη 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην 11

ν
 ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  δίλεη ηνλ ιόγν 

ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο εηζεγείηαη ζην Γ.. ηα εμήο: 

 

 

«Ζ θ. Αηθαηεξίλε Μαληάηε ηνπ Ησάλλε θαη ηεο Αζελάο ππέβαιε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

4178/15-07-2016 αίηεζή ηεο πξνο ην Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία δεηά λα γίλεη δηαγξαθή ηνπ ρξένπο πνπ έρεη βεβαησζεί ζηνπο θιεξνλόκνπο ηεο 

Αζελάο Βιάρνπ θαη αθνξά ηελ απνδεκίσζε γηα ηε δηάλνημε ηεο νδνύ Πέηξνπ Πάιιε 

ζηε Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ, δηόηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην είρε κεηαβηβαζζεί κε 

πώιεζε ήδε από ην έηνο 1987. 

Σν ζέκα θέξεηαη ζην Γ.. ζύκθσλα κε ην α. 174 ηνπ Ν. 3463/2006. 

ύληνκν ηζηνξηθό: Ο πξώελ Γήκνο Μεζάλσλ, ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο Σξνηδελίαο – 

Μεζάλσλ είλαη θαζνιηθόο δηάδνρνο, κε ελέξγεηέο ηνπ επέζπεπζε ηελ πινπνίεζε 

ξπκνηνκίαο ζε ηκήκα ηεο νδνύ Π. Πάιιε ζηε Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ.  Μεηά ηελ 

έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. 4/2005 πξάμεο αλαινγηζκνύ από ηελ Πνιενδνκία Πεηξαηά θαη 

ηελ θύξσζή ηεο αξκνδίσο, δηεμήρζε ε ζρεηηθή δίθε γηα ηηο θαηαβιεηέεο 

απνδεκηώζεηο θαη κεηά παξαθαηάζεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ηνπ ζπλόινπ ησλ 

απνδεκηώζεσλ, ζπληειέζζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ξπκνηνκία, δειαδή επήιζε ε θαηά 

λόκν κεηαβίβαζε ησλ ηδηνθηεζηαθώλ δηθαησκάησλ. 

Από ηελ αλσηέξσ πξάμε αλαινγηζκνύ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

ξπκνηνκίαο, ππόρξεε πξνο ην Γήκν θέξεηαη θαη ε Αζελά Βιάρνπ, ε νπνία έρεη 

απνβηώζεη. 

Από έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πξνθύπηεη όηη έσο 12-07-2016 

έρεη βεβαησζεί ζηνπο θιεξνλόκνπο ηεο Αζελάο Βιάρνπ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 498,87 

€ (ήηνη 389,32 + 109,55 πξνζαπμήζεηο). 

Από ηα πξνζθνκηδόκελα ζπκβόιαηα ζην Γήκν από ηελ θ. Μηαλάηε πξνθύπηεη όηη ε 

αλσηέξσ ηδηνθηεζία έρεη κεηαβηβαζζεί ζηελ θ. Διέλε Παπακαηζαίνπ ηνπ Μαηζαίνπ 

θαη ηεο Καινκνίξαο, ζπδ. ππξίδσλα Σξηαλαηαθύιινπ δπλάκεη ησλ ππ’ αξηζκ. 

6.165/1988 ζπκβ. αγνξάο ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Καιαπξίαο Φσηεηλήο Μαληάηε – 

Κππξησηάθε, λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζ/θείνπ 

Καιαπξίαο ζηνλ ηόκν 132 θαη αξηζκό 166 θαη ηνπ ππ’ αξηζκ. 4979/2009 ζπκβνιαίνπ 

γνληθήο παξνρήο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Πεηξαηά Διέλεο Γθόηζε, λνκίκσο 

κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ Τπνζ/θείνπ Καιαπξίαο ζηνλ ηόκν 169 

θαη αξηζκό 265. 

 

Δπεηδή από ηα αλσηέξσ ζπκβόιαηα θαη από έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζην 

Τπνζεθνθπιαθείν Καιαπξίαο ηελ 26
ε
 Ηνπιίνπ 2016 πξνθύπηεη όηη, ε αλσηέξσ 

ηδηνθηεζία αλήθεη ζηελ θ. Διέλε Παπακαηζαίνπ ηνπ Μαηζαίνπ θαη ηεο Καινκνίξαο, 

ζπδ. ππξίδσλα Σξηαλαηαθύιινπ (αξ. κεξίδαο 55/178), πξέπεη ε Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ λα πξνβεί ζε δηόξζσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, έηζη ώζηε 

λα γίλεη δηαγξαθή ηνπ αλσηέξσ ρξένπο από ηνπο θιεξνλόκνπο ηεο Αζελάο Βιάρνπ 

θαη ελ ζπλερεία ε εγγξαθή ηεο ελ ιόγσ νθεηιήο ζην όλνκα ηεο Διέλε Παπακαηζαίνπ 

ηνπ Μαηζαίνπ θαη ηεο Καινκνίξαο, ζπδ. ππξίδσλα Σξηαλαηαθύιινπ, ε νπνία ζα 

θιεζεί ζε αλαγλώξηζε ηεο νθεηιήο θαη πιεξσκή απηήο». 
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ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

 

                                      Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Οκόθσλα ,ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ λα πξνβεί ζε δηόξζσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, έηζη ώζηε λα γίλεη 

δηαγξαθή ηνπ αλσηέξσ ρξένπο (498,87 επξώ κε ηηο πξνζαπμήζεηο)  από ηνπο 

θιεξνλόκνπο ηεο Αζελάο Βιάρνπ θαη ελ ζπλερεία ε εγγξαθή ηεο ελ ιόγσ νθεηιήο 

ζην όλνκα ηεο Διέλε Παπακαηζαίνπ ηνπ Μαηζαίνπ θαη ηεο Καινκνίξαο, ζπδ. 

ππξίδσλα Σξηαλαηαθύιινπ, ε νπνία ζα θιεζεί ζε αλαγλώξηζε ηεο νθεηιήο θαη 

πιεξσκή απηήο». 

 

 
 

                          Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 249/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


