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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 5 - 12 - 2011
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621
Αριθ. Απόφ. 384/2011
ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής κατά των καταπατητών από το υπ΄
αριθµ. 407α δηµοτικού αγροτεµαχίου στην οδό Πόντου.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16715/30 -11-2011 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,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος Λεµονίδου ∆έσποινα,
Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος,
Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας
Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη.
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και
Μενεµένης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆.Σ. κος Καζαντζίδης Γ. έθεσε
υπ’ όψιν των µελών ότι 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».
Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 4: «Η ακίνητη περιουσία των ∆ήµων προστατεύεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της νοµοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου, όπως κάθε
φορά ισχύουν. Επί ∆ιοικητικής Αποβολής αποφαίνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενώ το σχετικό
πρωτόκολλο εκδίδει ο ∆ήµαρχος»
Ήδη µε την αριθµ. 289/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας αποφασίστηκε
η νέα εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 407α ∆ηµοτικού αγροτεµαχίου ευρισκοµένου στην οδό
Πόντου και η αλλαγή χρήσης του από αγροκαλλιέργειες σε πρατήριο υγρών και αερίων
καυσίµων – αποθηκευτικοί χώροι.
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Με την Α∆Σ 246/1990 εγκρίθηκε το πρακτικό δηµοπρασίας του 407 δηµοτικού αγροτεµαχίου
στο όνοµα «Κούπκας Γεώργιος» και την 27-12-1990 υπογράφηκε συµφωνητικό µίσθωσης µε
χρονική διάρκεια δέκα έτη από την ηµεροµηνία εγκατάστασης στο ακίνητο.
∆εκαπέντε µήνες µετά (27-03-1992), ο πλειοδότης αιτείται να γίνουν δεκτοί ως συµµισθωτές
του στο ακίνητο οι: Τράντος Ελευθέριος, Παρούσης Θεόδωρος, Κυριακίδης Παναγιώτης,
Τσακνάκης Αθανάσιος, Βυρσόκινος ∆ηµήτριος, Κότσεβιτς Ιωάννης, Βουτσάς Κων/νος,
Ποδάρας Ιωάννης, Καρτάλης Χριστόδουλος, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την Α∆Σ
101/1992 (06-04-1992) οµόφωνα αποδέχεται την αίτηση.
Έτσι το πρακτικό παράδοσης και εγκατάστασης έγινε την 01-06-1992,(18 µήνες µετά τη
δηµοπρασία) αλλά όχι µεταξύ του ∆ηµάρχου και του πλειοδότη, αλλά µεταξύ του ∆ηµάρχου
και των ανωτέρω δέκα πια συνολικά συµµισθωτών. Σύµφωνα δε µε τον όρο του
συµφωνητικού µίσθωσης, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης ήταν δεκαετής από την
εγκατάσταση στο ακίνητο, έληξε την 01-06-2002.
Από έτος 1997 και έως τη λήξη της µίσθωσης 01-06-2002, συµµισθωτές στο 407 φαίνονται
οι:

1. Τράντος Ελευθέριος
2. Τράντος Θεοχάρης
3. Παρούσης Θεόδωρος
4. Κυριακίδης Παναγιώτης
5. Τσακνάκης Αθανάσιος
6. Βυρσόκινος ∆ηµήτριος
7. Κότσεβιτς Ιωάννης
8. Κότσεβιτς Συµεών
9. Βουτσάς Κων/νος
10. Βουτσά Ερµιόνη
11. Ποδάρας Ιωάννης
12. Καρτάλης Χριστόδουλος
13. Κούπκας Γεώργιος
Μετά από την 28/4/2011 αυτοψία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και του τοπογράφου του ∆ήµου
κ. Σπάσου Ιωάννη, σήµερα στο ακίνητο βρίσκονται χωρίς µισθωτική σχέση πλέον οι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τράντος Κων/νος
Τράντος Θεοχάρης
Παρούση Βασιλική, χήρα Παρούση Θεόδωρου (υπ΄αριθµ. 2 συµµισθωτής)
Κυριακίδου Γιαννούλα, χήρα Κυριακίδη Παναγιώτη (υπ΄αριθµ. 3 συµµισθωτής)
Τσαγιόπουλος Ανθιµος, γαµπρός του Βυρσόκινου ∆ηµήτριου (υπ΄αριθµ. 13
συµµισθωτής)
Κότσεβιτς Ιωάννης,
Κότσεβιτς Συµεών,
Βουτσάς Αλέξανδρος, υιός του Βουτσά Κων/νου και Ερµιόνης (υπ΄αριθµ. 8 και 9
συµµισθωτές)
Καρτάλης Χριστόδουλος

οι οποίοι, άπαντες, κάνουν χρήση, κατά δήλωσή τους, και των δύο υφισταµένων κτιρίων
εντός του ακινήτου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης, χωρίς κανένα
επιπλέον τίµηµα.
Όλοι οι ανωτέρω εκλήθησαν σε σύσκεψη την 6-6-2011, όπου παραβρέθηκαν η ∆ιευθύντρια
Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Κωνσταντινίδου Μαρία, ο νοµικός σύµβουλος κ. ∆ήµου
∆ιονύσης, και οι υπάλληλοι του ∆ήµου κκ. Σπάσος Ιωάννης, τοπογράφος, Θεοδωρίδου
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Αθηνά, αρµόδια για την ακίνητη περιουσία, και ο υποφαινόµενος. Εκεί, όσοι από τους
ανωτέρω καταπατητές παραβρέθηκαν, ενηµερώθηκαν για την κατάσταση και ζητήθηκαν οι
απόψεις τους και οι προτάσεις τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Κανείς δεν υπέβαλε καµία
πρόταση ούτε επικοινώνησε µε κανέναν από τον ∆ήµο µας έως σήµερα.
Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούµαι την έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής απάντων
των καταπατητών του ακινήτου υπ΄ αριθµ. 407α και των δύο υφισταµένων δηµοτικών
κτιρίων, ώστε να προβούµε άµεσα σε νέα εκµίσθωσή του µόλις λάβουµε την έγκριση περί
της αλλαγής της χρήσης του αγροτεµαχίου».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 289/2011 απόφαση ∆.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει την έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής απάντων των καταπατητών του
ακινήτου υπ΄ αριθµ. 407α και των δύο υφισταµένων δηµοτικών κτιρίων, εφόσον η διάρκεια
της τελευταίας µίσθωσής του ήταν δεκαετής από την εγκατάσταση των µισθωτών στο
ακίνητο, έληξε δε την 01-06-2002.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 384/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασµα,
Αµπελόκηποι 6 – 12 - 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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