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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 
 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                      Από το πρακτικό της  16 - 1 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 15/2012 
 
ΘΕΜΑ:   Ορισµός µελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή και τη σύνταξη των πάσης φύσεως 
Αυτοψιών που απαιτούνται επί ακινήτων- δηµοτικών και ιδιωτικών- όταν, για διοικητικές 
ενέργειες απαιτείται συνταχθείσα Αυτοψία -έτος 2012.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16ην του µήνα Ιανουαρίου 
του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 416/12 -1-2012 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, 
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, 
Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης 
Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
     
ΑΠΟΝΤΕΣ : Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος. 
 
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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και Μενεµένης.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο κος Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ 
όψιν των µελών ότι πολλές φορές για να προβούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου σε διοικητικές 
ενέργειες, και κυρίως σε επιβολή οικονοµικών κυρώσεων, απαιτείται η ύπαρξη συνταχθείσας 
Αυτοψίας.  

Αυτό συµβαίνει πολλάκις, για παράδειγµα, σε περιπτώσεις αµφισβητήσεων εκ των πολιτών των 
µέτρων των ακινήτων τους που υπάγονται σε φόρους και τέλη, σε επιβολή προστίµων και σε 
άλλες παρόµοιες περιπτώσεις. 

Επίσης, η Αυτοψία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις καταπατήσεων δηµοτικών εκτάσεων, ώστε 
νοµίµως να επιβληθεί το διοικητικό πρόστιµο, ακόµη σε περιπτώσεις εγκατάλειψης µισθωµένων 
ακινήτων προ της λήξης της µισθωτικής σχέσης, και σε πλείστες όσες ακόµη οµοειδείς 
περιπτώσεις. 

Επειδή, συνεπώς, είναι πολύ συχνή η ανάγκη σύνταξης Αυτοψίας επί ακινήτων, δηµοτικά και 
ιδιωτικά, κρίνεται απαραίτητο να συγκροτηθεί συγκεκριµένη Επιτροπή επιφορτισµένη µε το έργο 
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αυτό, ώστε να προβαίνουν στη συνέχεια οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες στις απαιτούµενες εκ του νόµου 
διοικητικές ενέργειες µε πλήρη και θετική γνώση της κατάστασης του προς έλεγχο ακινήτου.  

Καλείται λοιπόν το Συµβούλιο να προβεί στον ορισµό µελών της ανωτέρω Επιτροπής για το έτος 
2012.  

Προτείνεται να παραµείνουν τα µέλη που αποτελούσαν την Επιτροπή και κατά το έτος 2011, ήτοι: 

1. Καζαντζίδης Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον ∆ Σ. 
Αβραµίδη Κυριάκο  

2. Σπάσος Ιωάννης, µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου, τοπογράφος µηχανικός ΠΕ, ως τακτικό 
µέλος, αναπληρούµενος από την Κιάκου Αννέτα, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου, 
τοπογράφο µηχανικό ΠΕ 

3. Υπάλληλος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
                                                               
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ             
                                                                Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Αρπατζάνη Μαρία, 
Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς 
Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος) κατά 4 (Κατσαρός Ιωάννης, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας).  

Α). Συγκροτεί την επιτροπή για τη διεξαγωγή και τη σύνταξη των πάσης φύσεως Αυτοψιών που 
απαιτούνται επί ακινήτων- δηµοτικών και ιδιωτικών- όταν, για διοικητικές ενέργειες απαιτείται 
συνταχθείσα Αυτοψία -έτος 2012, ορίζοντας τους: 

1. Καζαντζίδη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον ∆ Σ. 
Αβραµίδη Κυριάκο  

2. Σπάσο Ιωάννη, µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου, τοπογράφο µηχανικό ΠΕ, ως τακτικό 
µέλος, αναπληρούµενος από την Κιάκου Αννέτα, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου, 
τοπογράφο µηχανικό ΠΕ 

3. Υπάλληλο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (ανάλογα µε την υπηρεσία των υπαλλήλων).   
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                          
                        Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 15/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
                                                
                                               Αµπελόκηποι  17 - 1 - 2012  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
   


