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ΘΕΜΑ: Κοινωφελείς περιουσίες «Καλλιόπης Σακκίδου» &«Ελισάβετ Σαργκάνη».  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 12η του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 176/8-1-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κεσόγλου Παύλος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου 
Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης µε το 
υπ αριθ. Πρωτ. 111493/08-12--2014 έγγραφο, ζήτησε, δια αποφάσεως ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να 
ολοκληρωθούν ορισµένες ενέργειες και να αποσταλούν τα αιτηθέντα στην επιστολή σχετικά µε τις 
ανωτέρω κοινωφελείς περιουσίες του ∆ήµου µας.  
 
Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγγράφου, ήδη έχουµε αποστείλει το υπ΄ αριθµ πρωτ. 03/02-01-
2015 διαβιβαστικό έγγραφο προς πιστωτικά ιδρύµατα (επισυνάπτεται, σχετικό υπ΄αριθµ. 1), 
ζητώντας τις προσφορές τους επί των προγραµµάτων προθεσµιακών καταθέσεων και έχουν 
απαντήσει τα περισσότερα. Όταν θα έχουµε συγκεντρωµένες όλες τις προσφορές, θα γίνει και η 
επιλογή του συµφερότερου, στο οποίο και θα συγκεντρωθούν τα χρήµατα του κληροδοτήµατος. 
 
Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 2 επισυνάπτονται (σχετικά αντίστοιχα υπ΄αριθµ. 2,3,4): 
1. Η αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκ του Παιδικού Χωριού SOS 
2. Η εκ της αιτήσεως υπ΄αριθµ. 257/1998 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών  
3. Την υπ΄αριθµ. 4099/1998 Έκθεση Απογραφής Κινητών  
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Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 3 επισυνάπτεται (σχετικό υπ΄αριθµ. 5) η από 14-10-2004 απάντηση 
του Νέου Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχετικό 
ερώτηµα που υπεβλήθη για το κληροδότηµα. 
 
Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 3α επισυνάπτεται (σχετικό υπ΄αριθµ. 6) η υπ΄αριθµ. 
Πρωτ.05013000101195964/14-06-2012 ∆ήλωση ν.2308/1995 προς το Κτηµατολογικό Γραφείο 
Ελληνικού (∆ήµου Αλίµου Αττικής). Σύµφωνα µε ενηµέρωση του εκεί Γραφείου προς την αρµόδια 
Υπηρεσία τοπογραφικού της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εντός του µηνός Μαρτίου 2015 θα 
αναρτηθούν οι Κτηµατολογικοί Πίνακες και θα δοθεί και ο Κ.Α.Ε.Κ. των δηλωθέντων ακινήτων, και 
δη και αυτός που αφορά το συγκεκριµένο δικαίωµα υψούν. 
 
Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 4, µετά τη λήψη της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1144015/5787/Α0011/4-12-
2012 έγκρισης του Υπουργείου Οικονοµικών για την εκποίηση του ακινήτου, ο ∆ήµος δεν προέβη 
σε ενέργειες εκποίησης αναµένοντας την ανάκαµψη των τιµών της αγοράς των ακινήτων, η οποία 
κατά τα έτη 2013-2014 ήταν «παγωµένη», ώστε να επιτύχουµε µεγαλύτερο έσοδο για το 
κληροδότηµα.  

                                                                     
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου και όλα τα επισυναπτόµενα στην εισήγηση 
έγγραφα                                                           
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                Οµόφωνα 
            

Α). Εγκρίνει την  αποστολή των αιτηθέντων στην επιστολή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (µε το υπ αριθ. Πρωτ. 111493/08-12--2014 έγγραφο της) σχετικά µε τις 
ανωτέρω κοινωφελείς περιουσίες του ∆ήµου µας ως ακολούθως: 
 
Tο υπ΄ αριθµ πρωτ. 03/02-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του ∆ήµου µας προς πιστωτικά 
ιδρύµατα, µε το οποίο ζητήσαµε τις προσφορές τους επί των προγραµµάτων προθεσµιακών 
καταθέσεων.  
 
Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 2: 
 
1. Την αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκ του Παιδικού Χωριού SOS 
2. Την εκ της αιτήσεως υπ΄αριθµ. 257/1998 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών  
3. Την υπ΄αριθµ. 4099/1998 Έκθεση Απογραφής Κινητών  

 
Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 3 την από 14-10-2004 απάντηση του Νέου Οικοδοµικού 
Συνεταιρισµού Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχετικό ερώτηµα που υπεβλήθη 
για το κληροδότηµα. 
 
Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 3α την υπ΄αριθµ. Πρωτ.05013000101195964/14-06-2012 ∆ήλωση 
ν.2308/1995 προς το Κτηµατολογικό Γραφείο Ελληνικού (∆ήµου Αλίµου Αττικής). Εντός του µηνός 
Μαρτίου 2015 θα αναρτηθούν οι Κτηµατολογικοί Πίνακες και θα δοθεί και ο Κ.Α.Ε.Κ. των 
δηλωθέντων ακινήτων, και δη και αυτός που αφορά το συγκεκριµένο δικαίωµα υψούν. 

Ως προς το αιτηθέν µε αριθµό 4, µετά τη λήψη της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1144015/5787/Α0011/4-12-
2012 έγκρισης του Υπουργείου Οικονοµικών για την εκποίηση του ακινήτου, ο ∆ήµος δεν προέβη 
σε ενέργειες εκποίησης αναµένοντας την ανάκαµψη των τιµών της αγοράς των ακινήτων, η οποία 
κατά τα έτη 2013-2014 ήταν «παγωµένη», ώστε να επιτύχουµε µεγαλύτερο έσοδο για το 
κληροδότηµα.  
 

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 013/2015 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  14 - 1 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


