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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  9 - 7 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  απόφασης : 242/2012 
 
ΘΕΜΑ: Ματαίωση του κληροδοτήµατος «Γρ. Αξωνίδη» λόγω του οικονοµικώς ασύµφορου της 
διατηρήσεως του και της µη δυνατότητας υλοποίησης του σκοπού του.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9036/5-7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς 
Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, 
 
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, αλλά δεν  
παρέστησαν.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι µε την υπ’ αριθ. 7743/2-2-1984 διαθήκη του 
Γρηγορίου Αξωνίδη του Στεφάνου περιήλθε στον πρώην ∆ήµο Αµπελοκήπων το ποσό των 
(σήµερα) 3.382,22€ σε βιβλιάριο καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας, µε τον όρο το ποσό 
των τόκων του κεφαλαίου να διατίθεται για συντήρηση και ενίσχυση ορφανών, αναπήρων, 
άπορων κλπ κατοίκων ∆ήµου Αµπελοκήπων, κατά την κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
ενώ το κεφάλαιο να παραµένει ανέπαφο. 

Τα τελευταία χρόνια τα επιτόκια καταθέσεων είναι ιδιαίτερα χαµηλά ώστε πλέον να είναι 
παντελώς ανέφικτη η υλοποίηση των σκοπών του κληροδοτήµατος. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
ότι: 

-τα έσοδα των τόκων του έτους 2009 ήταν 12,86€ 

-τα έσοδα των τόκων του έτους 2010 ήταν 9,10€ 

-τα έσοδα των τόκων του έτους 2011 ήταν 9,12€, 
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ενώ ταυτόχρονα ο ∆ήµος υποχρεούται στην ετήσια σύνταξη προϋπολογισµού και ετήσια 
δηµοσίευση του απολογισµού για τα πεπραγµένα του κληροδοτήµατος (µε το ανάλογο 
κόστος δηµοσίευσης πολύ υψηλότερο από την απόδοσή του).  

Είναι εµφανές πια ότι έχει καταστεί εντελώς ασύµφορη η τήρηση του εν λόγω 
κληροδοτήµατος και πλήρως ανέφικτη η υλοποίηση του σκοπού του. 

Πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας είναι να κλείσει το συγκεκριµένο κληροδότηµα µε τις 
νόµιµες διαδικασίες. 

Ήδη µε την υπ΄αριθµ. 183/2010 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου 
Αµπελοκήπων οµόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής: «Εγκρίνει την προσφυγή στο Εφετείο 
Αθηνών ώστε να ζητηθεί τροποποίηση της βούλησης του διαθέτη αφού το ποσό που 
προκύπτει είναι ευτελές για την εκτέλεση της βούλησης του διαθέτη µε απώτερο σκοπό να 
κλείσει το συγκεκριµένο κληροδότηµα και το αρχικό κεφάλαιο να διατεθεί όπως αποφασιστεί 
από το αρµόδιο δικαστήριο». 

Έως σήµερα η απόφαση αυτή δεν έχει εκτελεστεί.  

Όµως, σήµερα, ακόµη και η δαπάνη της µετάβασης του δικηγόρου του ∆ήµου µας στην 
Αθήνα, οι δαπάνες διαµονής του και η απαιτούµενη δικαστική δαπάνη (παράβολα κ.λ.π.) 
είναι πολύ υψηλότερη από την απόδοση του κληροδοτήµατος και επιβαρυντική για τον ∆ήµο.  

Είναι δε πράγµατι οικονοµικώς ασύµφορο από κάθε άποψη για τον ∆ήµο µας η διατήρηση 
του κληροδοτήµατος αυτού, εφόσον µε το ύψος των τόκων σήµερα καθίσταται εντελώς 
ανέφικτη η υλοποίηση του σκοπού του.  

Ο ∆ήµος έως σήµερα µας έχει προβεί σε πλήρη οικονοµική διαχείριση του κληροδοτήµατος 
και, βάσει των ανωτέρω, προτείνεται η µαταίωση του κληροδοτήµατος Γρηγορίου Αξωνίδη, 
ώστε να κλείσει το κληροδότηµα.  

Με σκοπό την κατ΄ αρχήν τήρηση της τελευταίας βούλησης του διαθέτη, ο οποίος και 
επιθυµούσε τα χρήµατα να χρησιµοποιηθούν «για συντήρηση και ενίσχυση ορφανών, 
αναπήρων, άπορων κλπ κατοίκων ∆ήµου Αµπελοκήπων κατά την κρίση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου» προτείνεται η µαταίωση του κληροδοτήµατος να ολοκληρωθεί µε τη διάθεση, 
αναλογικά µε την επιθυµία του διαθέτη «κατά την κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του 
κεφαλαίου για συντήρηση και ενίσχυση ορφανών, αναπήρων, άπορων κλπ κατοίκων ∆ήµου 
Αµπελοκήπων».  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 7743/2-2-1984 διαθήκη του Γρηγορίου 
Αξωνίδη του Στεφάνου, την υπ΄αριθµ. 183/2010 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην 
∆ήµου Αµπελοκήπων 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

    Οµόφωνα   

Α) Εγκρίνει τη µαταίωση του κληροδοτήµατος Γρηγορίου Αξωνίδη, ώστε να κλείσει το 
κληροδότηµα, επειδή είναι οικονοµικώς ασύµφορο από κάθε άποψη για τον ∆ήµο µας η 
διατήρηση του κληροδοτήµατος αυτού, εφόσον µε το ύψος των τόκων σήµερα καθίσταται 
εντελώς ανέφικτη η υλοποίηση του σκοπού του, µε τη διάθεση, αναλογικά µε την επιθυµία 
του διαθέτη, «κατά την κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και του κεφαλαίου για συντήρηση 
και ενίσχυση ορφανών, αναπήρων, άπορων κλπ κατοίκων ∆ήµου Αµπελοκήπων».  

 
 Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 242/2012 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 10 - 7 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


