
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              24/10/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 210/2016 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση εξώδικης απάντησης του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης προς το 

Ν.Π.Ι.∆.    µε την επωνυµία «Σώµα Ελλήνων Προσκόπων». 

             

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Οκτώβρη, του 
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 
συνεδρίαση, µετά από την 13772/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες 
ήταν: 
 
1)Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Ράπτου Όλγα (µέλος) 3)Κουσενίδης Αλέξανδρος ( µέλος), 
4)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 5)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 6) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 
 
Απόντες: 1)Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 2) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 3)Ζωναρέλη - 
Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 14Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Σε απάντηση της εξωδίκου σας, που µας κοινοποιήσατε αναίτια και χωρίς λόγο στις 16-09-2016, 

χωρίς νωρίτερα να έρθετε σε καµιά επαφή µαζί µας, καταρχήν σας δηλώνουµε πως αρνούµαι όσα 

εξιστορείτε σε αυτήν, είναι δε άδηλος και θολός ο στόχος και η επιδίωξή σας. 

 Και βέβαια είναι δεδοµένη η αγάπη και εκτίµησή µας προς τον Ελληνικό Προσκοπισµό και 

ουδέποτε θέλουµε να τον έχουµε απέναντί µας.  

Όµως, το µόνο αληθές στην εξώδική σας είναι ότι δυνάµει του µε αριθ. 494/22-5-1990 συµβολαίου 

δωρεάς εν ζωή της συµβολαιογράφου Θεσ/νίκης Ειρήνης Ζησοπούλου (που µεταγράφηκε στα 

βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσ/νίκης στον Τόµο 40 και αριθ. 171) -το 

οποίο περιήλθε σε γνώση του ∆ήµου µας- ορίστηκαν, µεταξύ άλλων, και τα εξής:  

Οι δωρητές (Μιλτιάδης Αµπατζόγλου και Αφροδίτη σύζ. Στυλιανού Αστρεινίδου) δώρησαν εν ζωή 

στην άλλοτε ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (η οποία 

δωρεοδόχος αποδέχθηκε τη δωρεά εν ζωή αυτή) τα εξής δύο (2) ακίνητα αντίστοιχα: α) ένα 

αγροτεµάχιο 2.281 τ.µ. στη θέση «Κριάστη» της κτηµ. Περιφέρειας της Κοινότητας Μελισσοχωρίου 

Θεσ/νίκης και β) ένα διαιρετό τµήµα αγρού 1.141 τ.µ. στη θέση «Κριάστη» της κτηµατικής 

Περιφέρειας της Κοινότητας Μελισσοχωρίου Θεσ/νίκης. Στο εν λόγω συµβόλαιο δωρεάς εν ζωή 



                                                                                                                           
ορίστηκε µεταξύ άλλων (βλ. εµπρ. και οπίσθ. όψη φύλλου 4ου  ) ότι: «…. η δωρεά αυτή έχει 

µοναδικό σκοπό τη δηµιουργία, κατασκηνωτικού, εκπαιδευτικού και εκδροµικού Κέντρου των 

Προσκόπων Αµπελοκήπων. Την κατασκευή, διοίκηση, φύλαξη, διαχείριση και λειτουργία του 

Κατασκηνωτικού Κέντρου θα έχει η Ένωση Παλαιών Προσκόπων ∆ήµου Αµπελοκήπων εν 

συνεργασία µε την Τοπική Εφορία Αξιού Αµπελοκήπων, βάσει συνταχθησοµένου  εσωτερ. 

Κανονισµού λειτουργίας. Ότι στη δωρεοδόχο Ένωση δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε τρόπο 

µεταβίβαση ή διάθεση σε τρίτο των παραπάνω ακινήτων, για τον ανωτέρω σκοπό και λόγω αυτής 

της δωρεάς. Ότι σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Αµπελοκήπων 

Θεσ/νίκης, τα άνω ακίνητα θα περιέλθουν στην κυριότητα της Τοπικής Εφορίας Προσκόπων Αξιού-

Αµπελοκήπων, σε περίπτωση δε µη αποδοχής της δωρεάς αυτής από την ανωτέρω, µε τον 

παραπάνω µοναδικό σκοπό της δηµιουργίας κατασκηνωτικού, εκπαιδευτικού και εκδροµικού 

Κέντρου, τα άνω ακίνητα θα περιέλθουν στο ∆ήµο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης,  για τη δηµιουργία 

Κατασκηνωτικού Κέντρου Προσκόπων Αµπελοκήπων των παιδιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων …..». 

Ό ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης, όπως σε κάθε υπόθεση, έτσι κι εν προκειµένω, ενεργώντας 

πάντα εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων του και στα πλαίσια της νοµιµότητας και της χρηστής 

∆ιοίκησης όταν έρχεται εις γνώση µας γεγονός που είναι προς όφελος των δηµοτών µας, καταρχήν 

µε την 097/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µας –αυτήν την οποία αναφέρετε- η οποία 

είναι αρµόδια καθ’  ύλην για τέτοια ζητήµατα έκρινε ότι «….κατ’ αρχήν πρέπει να αποδεχθεί τη 

δωρεά αυτή σύννοµα και να πράξει ό,τι είναι νόµιµα ….». Στη συνέχεια µε την ίδια απόφασή της, η 

ανωτέρω Οικονοµική Επιτροπή παρέπεµψε το συγκεκριµένο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επειδή 

«….κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σηµασία και σοβαρότητά του…». 

Σε καµιά έκνοµη ή παράνοµη ενέργεια δεν έχει προβεί ο ∆ήµος µας, όπως αναφέρεται, ούτε οι 

προθέσεις της Οικονοµικής µας Επιτροπής είναι άλλες πέρα από την εξυπηρέτηση του 

συµφέροντος του ∆ήµου µας και των δηµοτών µας. Είναι τουλάχιστον προσβλητικό να θεωρείται 

ότι ο ∆ήµος µας θα έπρεπε να µείνει αµέτοχος µετά την πληροφορία περί του ακινήτου αυτού, από 

την αίτηση της 26-5-2016 (που πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο µας µε αρ. πρωτ. 7053/31-05-2016) και 

φυσικά δεν προβήκαµε σε καµιά άλλη νοµική ενέργεια, αφού για τη σύνταξη οποιασδήποτε 

συµβολαιογραφικής πράξης (µόνο µε τέτοια µπορεί να µεταβιβασθεί ακίνητο) θα πρέπει να 

τηρηθούν διαδικασίες και συλλογή εγγράφων για τα οποία ούτως ή άλλως θα ζητούσαµε και τη δική 

σας συνδροµή, την οποία µέχρι σήµερα είχατε αρνηθεί, και µόνο µας αποστείλατε την εξώδική σας 

αυτή.   

Μάλιστα, µε την ευκαιρία της απάντησής µας αυτής προς εσάς θα επιθυµούσαµε να µας 

γνωστοποιήσετε και να µας αποστείλετε τα έγγραφά σας από τα οποία να προκύπτει: α)Αν 

Υφίσταται εισέτι χωρίς να είχε εν τω µεταξύ ποτέ διαλυθεί ως σήµερα η Τοπική Εφορία 

Προσκόπων Αξιού-Αµπελοκήπων Θεσ/νίκης µε την έδρα και τη ∆ιοίκησή της, β)Αν έχει γίνει ήδη 

αποδοχή µέχρι σήµερα της εν λόγω δωρεάς από την Τοπική αυτή Εφορία. 



                                                                                                                           
Σας δηλώνουµε µε την παρούσα µας ότι ο ∆ήµος µας δεν έχει προβεί σε καµιά άλλη νοµική 

ενέργεια για την πραγµατοποίηση της απόκτησης της κυριότητας αυτής και θα αναµένουµε εύλογο 

χρονικό διάστηµα, µέχρι να µας χορηγήσετε τα παραπάνω στοιχεία εκείνα όπως και όλα εκείνα που 

θα πιστοποιούν ότι είστε νόµιµοι ιδιοκτήτες των υπό κρίση ακινήτων.  

 Τα περί ερµηνείας δε των συµβολαίων δωρεάς και της αληθούς βούλησης των δωρητών που 

αναφέρετε στην εξώδική σας, είναι υποκειµενικές σας κρίσεις και τα µόνα αρµόδια για να 

αποφανθούν είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια. 

 ΕΠΕΙ∆Η είναι απαράδεκτη, µη σύννοµη και ελεγχόµενη η εκ µέρους σας προσπάθεια 

τροµοκράτησης των νόµιµα λειτουργούντων οργάνων του δήµου µας, καθόσον σας είναι γνωστό 

αφενός ότι πάντοτε λειτουργούµε στα πλαίσια της Νοµιµότητας και αφετέρου γνωρίζετε (και διότι οι 

αποφάσεις των οργάνων µας λαµβάνονται µε ∆ηµοσιότητα και όχι κρυφίως) ότι απευθυνθήκαµε και 

απευθυνόµαστε εκ νέου µε την παρούσα µας για τελευταία φορά, προκειµένου να µας χορηγήσετε 

τα στοιχεία που ως τώρα δεν έχετε θέσει υπόψη µας. Τέλος, ουδέποτε έχουµε προβεί σε πράξη 

ιδιοποίησης των εν λόγω ακινήτων ως σήµερα, καθόσον βρισκόµαστε στο στάδιο του ελέγχου 

ακόµη της υπόθεσης αυτής και η απόφαση της Οικονοµικής µας Επιτροπής στην οποία 

αναφέρεστε λήφθηκε σύννοµα και στο πλαίσιο αυτό, όντας η πρώτη και απαραίτητη ενέργεια 

(σύµφωνη µε τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) µετά από αίτηµα δηµοτών µας.     

 ΕΠΕΙ∆Η, όπως γνωρίζετε η ∆ιοίκηση του ∆ήµου µας είναι υπεύθυνη και υπόλογη έναντι της 

Κεντρικής ∆ιοίκησης για τη µη απώλεια πόρων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, δεδοµένο0υ ότι 

λειτουργούµε για ∆ηµόσιο Συµφέρον (Ν.Π.∆.∆.) και αποκλειστικά προς το συµφέρον των ∆ηµοτών 

µας.  

ΕΠΕΙ∆Η όλα τα παραπάνω τα γνωρίζετε, αλλά κακόπιστα, άδικα και αδικαιολόγητα µας  

αποστείλατε την εξώδική σας.  

ΕΠΕΙ∆Η σας καλούµε: Α)να ανακαλέσετε τα όσα προσβλητικά και απειλητικά αναφέρετε στην 

εξώδική σας που µας κοινοποιήθηκε στις 16-09-2016, διότι βασίστηκε σε αναληθή, αβάσιµα και 

αναπόδεικτα δεδοµένα, αφού ούτε σε κάποια πράξη ιδιοποίησης έχουµε προβεί εις βάρος σας ούτε 

έχουµε ενεργήσει µη σύννοµα και Β)να µας γνωστοποιήσετε και να µας αποστείλετε τα έγγραφά 

σας από τα οποία να προκύπτει: α)Αν Υφίσταται εισέτι χωρίς να είχε εν τω µεταξύ ποτέ διαλυθεί 

ως σήµερα η Τοπική Εφορία Προσκόπων Αξιού-Αµπελοκήπων Θεσ/νίκης µε την έδρα και τη 

∆ιοίκησή της, β)Αν έχει γίνει ήδη αποδοχή µέχρι σήµερα της εν λόγω δωρεάς από την Τοπική 

αυτή Εφορία.  

 

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός µου, αρµόδιος δικαστικός επιµελητής 

παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς το καθ’ ου αυτή απευθύνεται, για να λάβει γνώση 

και για τις νόµιµες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.- 

 
 



                                                                                                                           
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω 
εισήγηση του  προέδρου 

              
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Eγκρίνει την  αποστολή εξώδικης απάντησης, διαµαρτυρίας,  πρόσκλησης και δήλωσης κατά το 

περιεχόµενο της 14/10/2016 προς το «Σώµα Ελλήνων    Προσκόπων» (Πτολεµαίων 1, Παγκράτι 

Αθήνα) το οποίο θα υπογράφεται από τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου µας (επί παγία 

αντιµισθία) κο Χρίστογλου Αντώνη. 

 B)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 210/2016. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  25/10/2016 
 
       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
                                                 Μεζίκης Βασίλειος 


