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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                15.11.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αριθ. Απόφασης: 244/2018 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης για υπόθεση Μεταξά 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα Νοέμβρη, του έτους 2018, ημέρα 
της εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 
21592/9.11.2018 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.  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 
Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) 
Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) 
Λαδάς Παράσχος  (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).  
Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος).  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι πρέπει να: 
 
Α) Χορηγηθεί  εξουσιοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, επί παγία 
αντιμισθία, κο Αντώνιο Χρίστογλου του Δημητρίου (ΑΜΔΣΘ 3299), όπως παραστεί στις 15-11-2018 στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης (εκούσια δικαιοδοσία) προς υποστήριξη αίτησής του Δήμου μας με γεν. 
αριθ. κατάθεσης 118980/2017 και με ειδ. αριθ. κατάθεσης 21402/2017 (μετά από αναβολή) για αλλαγή 
σκοπού του κληροδοτήματος Αξωνίδη. Με την απόφασή μας να εγκριθεί τόσο η κατάθεση όσο και η 
παράσταση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών προτάσεών μας.  

 
Β) Εγκριθεί η γενόμενη παράσταση του ανωτέρω νομικού συμβούλου στις 13/11/2018 στο Ειρηνοδικείο 
Θεσ/νίκης  (ειδική διαδικασία) προς αντίκρουση αγωγής κατά του Δήμου μας της εταιρίας « ΑΦΟΙ 
ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΙ - Δ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΕ», με γεν. αριθ. κατάθεσης 35444/2017 και με ειδ. αριθ. κατάθεσης 
8326/2017 (μετά από αναβολή). Με την απόφασή μας να εγκριθεί τόσο η παράσταση όσο και το περιεχόμενο 
των σχετικών προτάσεών μας. 
 
Γ) Δεδομένης της έκδοσης της 14907/2018 απόφασης του Μονομ. Πρωτ/κείου Θεσ/νίκης, η οποία απορρίπτει 
αγωγή της εταιρίας «Χ.  Μεταξάς – Ε. Μεταξάς Ο.Ε.» με την οποία ζητούσε ακύρωση της καταγγελίας από τον 
Δήμο μας της επαγγελματικής μίσθωσης προς την εταιρία αυτή, ακινήτου του Δήμου θα πρέπει η εταιρία αυτή 
να μας αποδώσει ελεύθερο το ακίνητο στην οδό Ελ. Βενιζέλου 118, μέσα στη νόμιμη προθεσμία από την 
επίδοση της απόφασης στη μισθώτρια, εκ μέρους μας, και πρέπει η απόφαση να επιδοθεί στην ανωτέρω 
εταιρία. Εισηγούμαστε την επίδοση της οριστικής αυτής απόφασης. 
Η μισθώτρια έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης αυτής. 
Εκτός, αν εκδοθεί υπέρ της μισθώτριας απόφαση αναστολής εκτέλεσης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  
προέδρου  

                
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

          (με ψήφους: 7 υπέρ, 1 λευκό ο Λαδάς Π.) 

   

Α) Εγκρίνει τη  χορήγηση εξουσιοδότησης στον  Νομικό Σύμβουλο του Δήμου επί παγία αντιμισθία, κο Αντώνιο 
Χρίστογλου του Δημητρίου (ΑΜΔΣΘ 3299), όπως παραστεί στις 15-11-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Θεσ/νίκης (εκούσια δικαιοδοσία) προς υποστήριξη αίτησής του Δήμου μας με γεν. αριθ. κατάθεσης 
118980/2017 και με ειδ. αριθ. κατάθεσης 21402/2017 (μετά από αναβολή) για αλλαγή σκοπού του 
κληροδοτήματος Αξωνίδη. Με την απόφασή μας εγκρίνεται τόσο η κατάθεση όσο και η παράσταση καθώς και 
το περιεχόμενο των σχετικών προτάσεών μας.  

 
Β) Εγκρίνει την γενόμενη παράσταση η γενόμενη παράσταση του ανωτέρω νομικού συμβούλου στις 
13/11/2018 στο Ειρηνοδικείο Θεσ/νίκης  (ειδική διαδικασία) προς αντίκρουση αγωγής κατά του Δήμου μας της 
εταιρίας « ΑΦΟΙ ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΙ - Δ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΕ», με γεν. αριθ. κατάθεσης 35444/2017 και με ειδ. αριθ. 
κατάθεσης 8326/2017 (μετά από αναβολή). Με την απόφασή μας εγκρίνεται τόσο η παράσταση όσο και το 
περιεχόμενο των σχετικών προτάσεών μας. 

 

Γ) Εγκρίνει την επίδοση της οριστικής απόφασης με αριθ. 14907/2018 απόφασης του Μονομ. Πρωτ/κείου 
Θεσ/νίκης προς την εταιρία «Χ.  Μεταξάς – Ε. Μεταξάς Ο.Ε.». 

 

 

Δ)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 244/2018. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  15.11.2018        

 
                                                                                                                                                             Η Πρόεδρος  
 
 
                                                                                                                                                   Μαρία  Αποστολίδου 


