
 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  28- 08 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 238/ 2017        
 

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της Α∆Σ 222/2017 λόγω εξόφλησης της οφειλής   
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Αυγούστου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 17896/24-08-2017 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και απόντες επτά (07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Σιδηρόπουλος Σάββας 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
6 Σουσλόγλου Νικόλαος 6 Αβραµίδης Μωυσής 
7 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 7 Λαδάς Παράσχος 
8 Κεσόγλου Παύλος 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Κυριλλίδης Γεώργιος 16  
17 Λαΐνάκου Αφροδίτη 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Αθανασιάδης Ιωάννης 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  
22 Μαυρίδου Αναστασία 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 

άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 

Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Ο ∆ήµος µας είναι αποκλειστικός κύριος, νοµέας και κάτοχος ενός αγροτεµαχίου εµβαδού 

258τµ επί της οδού Πόντου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης. 

Το ακίνητο αυτό σήµερα τυγχάνει µισθωµένο από τον κ. Καµανά Αθανάσιο του Αχιλλέα  µε 

ΑΦΜ 076557469 ∆.Ο.Υ. Ιωνίας, µε το από 15-06-2016 µισθωτήριο συµβόλαιο µεταξύ του 

ανωτέρω και του ∆ήµου µας, αρµοδίως υπογεγραµµένο. 

 

Στο ανωτέρω συµβόλαιο, όπως και στους εγκεκριµένους όρους της διακήρυξης της 

δηµοπρασίας,  ρητά αναφέρεται: «Σε περίπτωση τρίµηνης καθυστέρησης της καταβολής των 

µισθωµάτων, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος άµεσα και η µισθωτική σύµβαση λύεται 

αυτοδικαίως, από την ηµέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να 

δικαιούται καµίας µορφής αποζηµίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του 

∆ήµου».  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο178 παργρ 1 του N.3463/2006: «Οι ∆ήµοι οφείλουν να διατηρούν, να 

προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους, µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό». 

Επειδή, σύµφωνα µε την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου µας, ο ανωτέρω όφειλε το ποσό των 1.119,55€ 

του έγινε δέσµευση του τραπεζικού του λογαριασµού και εξεδόθη η µε αριθµο΄222/2017 Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου για την καταγγελία της µίσθωσης και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

που έχει καταθέσει υπέρ του ∆ήµου.  

Ο µισθωτής, µόλις ενηµερώθηκε για όλα τα µέτρα που έλαβε ο ∆ήµος εναντίον του, κατέβαλε το σύνολο 

του οφειλοµένου ποσού µε το µε αριθµό 3063/11-8-2017 ∆ιπλότυπο Είσπραξης πριν πραγµατοποιηθεί η 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.  

Για τον λόγο αυτόν, και εφόσον σήµερα δεν υπάρχει καµία οφειλή, προτείνεται η ακύρωση της µε αριθµό 

222/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
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 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την ακύρωση της µε αριθµό 222/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης. 

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 238/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  29 - 08 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


