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Θέµα: Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή ανεκτέλεστων πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21ην του µήνα Μαϊου του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 7546/16-5-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β), Σουσλόγλου Νικόλαος, γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, δ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε),  µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η)  Λεµονίδου ∆έσποινα, θ)  
 
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Μεζίκης Βασίλειος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των µελών ότι  σύµφωνα 
µε το άρθρο 178 παργρ 1 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».  
 
Με βάσει τα ανωτέρω εξεδόθησαν αρµοδίως τα εξής Πρωτόκολλα ∆ιοικητικής Αποβολής, βάσει των 
αντιστοίχων Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 
1.Κατά της Παρασκευαϊδου Αλεξάνδρας του Αποστόλου, µισθώτριας του υπ΄ αριθµ. 82 δηµοτικού 
αγροτεµαχίου, όπου η µισθωτική σχέση έληξε και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων- Μενεµένης δήλωσε 
κατηγορηµατικά ότι δεν επιθυµεί να συνεχιστεί η µίσθωση εφόσον η ανωτέρω τυγχάνει κακόπιστη 
µισθώτρια οφείλοντας σήµερα 30.956,00€ από µη καταβληθέντα µισθώµατα (Α∆Σ 14/2012). 
2.Κατά της «Ριζούδης Γεώργιος ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόµιµα, µισθώτριας του υπ΄αριθµ. 124 
δηµοτικού αγροτεµαχίου, όπου η µισθωτική σχέση έληξε και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων- Μενεµένης δήλωσε 
κατηγορηµατικά ότι δεν επιθυµεί να συνεχιστεί η µίσθωση εφόσον η ανωτέρω τυγχάνει κακόπιστη 
µισθώτρια οφείλοντας σήµερα 75.537,00€ από µη καταβληθέντα µισθώµατα (Α∆Σ 80/2012). 
3. Κατά του Ουζουνίδη Στέφανου του Γεωργίου, µισθωτή του υπ΄ αριθµ. 193ββ δηµοτικού αγροτεµαχίου, 
όπου η µισθωτική σχέση έληξε και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων- Μενεµένης δήλωσε κατηγορηµατικά ότι δεν 
επιθυµεί να συνεχιστεί η µίσθωση εφόσον ο ανωτέρω τυγχάνει κακόπιστος µισθωτής οφείλοντας σήµερα 
69.954,00€ από µη καταβληθέντα µισθώµατα (Α∆Σ369/2011). 
4.Κατά της Ζαχαροπούλου Άννας του Γεωργίου, η οποία καταπατά µε τοποθέτηση περίφραξης και 
δένδρων τµήµα εµβαδού 517τµ στο υπ΄αριθµ. 108 δηµοτικό αγροτεµάχιο (Α∆Σ 71/2013) 



5.Κατά του Κωνσταντίνου Θωµά, ο οποίος καταπατά µε ανέγερση οικίας τµήµα εµβαδού 600τµ. στο 
υπ΄αριθµ. 193 δηµοτικό αγροτεµάχιο (Α∆Σ 290/2011). 
6. Kατά απάντων των καταπατητών που βρίσκονται εγκατεστηµένοι χωρίς µισθωτική σχέση στο υπ΄ αρ. 
407α δηµοτικό αγροτεµάχιο και στα δύο δηµοτικά κτίρια που βρίσκονται εντός του αγροτεµαχίου(Α∆Σ 
384/2011). 
 
Επειδή τα Πρωτόκολλα αυτά θα πρέπει να εκτελεστούν, εισηγούµαστε την ανάθεση της εκτέλεσης όλων 
των ανωτέρω στον δικαστικό Επιµελητή κ. Μιχαήλ Πολύχρο, µε την αρµοδιότητα να προβεί σε όλες τις 
νόµιµες ενέργειες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. 

   
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου   

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                         Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει την ανάθεση της εκτέλεσης των ανεκτέλεστων πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τους 
παρακάτω καταπατητές στον δικαστικό Επιµελητή κ. Μιχαήλ Πολύχρο, µε την αρµοδιότητα να προβεί σε 
όλες τις νόµιµες ενέργειες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους: 
 
1.Κατά της Παρασκευαϊδου Αλεξάνδρας του Αποστόλου, µισθώτριας του υπ΄ αριθµ. 82 δηµοτικού 
αγροτεµαχίου, όπου η µισθωτική σχέση έληξε και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων- Μενεµένης δήλωσε 
κατηγορηµατικά ότι δεν επιθυµεί να συνεχιστεί η µίσθωση εφόσον η ανωτέρω τυγχάνει κακόπιστη 
µισθώτρια οφείλοντας σήµερα 30.956,00€ από µη καταβληθέντα µισθώµατα (Α∆Σ 14/2012). 
2.Κατά της «Ριζούδης Γεώργιος ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόµιµα, µισθώτριας του υπ΄αριθµ. 124 
δηµοτικού αγροτεµαχίου, όπου η µισθωτική σχέση έληξε και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων- Μενεµένης δήλωσε 
κατηγορηµατικά ότι δεν επιθυµεί να συνεχιστεί η µίσθωση εφόσον η ανωτέρω τυγχάνει κακόπιστη 
µισθώτρια οφείλοντας σήµερα 75.537,00€ από µη καταβληθέντα µισθώµατα (Α∆Σ 80/2012). 
3. Κατά του Ουζουνίδη Στέφανου του Γεωργίου, µισθωτή του υπ΄ αριθµ. 193ββ δηµοτικού αγροτεµαχίου, 
όπου η µισθωτική σχέση έληξε και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων- Μενεµένης δήλωσε κατηγορηµατικά ότι δεν 
επιθυµεί να συνεχιστεί η µίσθωση εφόσον ο ανωτέρω τυγχάνει κακόπιστος µισθωτής οφείλοντας σήµερα 
69.954,00€ από µη καταβληθέντα µισθώµατα (Α∆Σ369/2011). 
4.Κατά της Ζαχαροπούλου Άννας του Γεωργίου, η οποία καταπατά µε τοποθέτηση περίφραξης και 
δένδρων τµήµα εµβαδού 517τµ στο υπ΄αριθµ. 108 δηµοτικό αγροτεµάχιο (Α∆Σ 71/2013) 
5.Κατά του Κωνσταντίνου Θωµά, ο οποίος καταπατά µε ανέγερση οικίας τµήµα εµβαδού 600τµ. στο 
υπ΄αριθµ. 193 δηµοτικό αγροτεµάχιο (Α∆Σ 290/2011). 
6. Kατά απάντων των καταπατητών που βρίσκονται εγκατεστηµένοι χωρίς µισθωτική σχέση στο υπ΄ αρ. 
407α δηµοτικό αγροτεµάχιο και στα δύο δηµοτικά κτίρια που βρίσκονται εντός του αγροτεµαχίου(Α∆Σ 
384/2011).  
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
                  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  88/12013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
   
Αποστολίδου Μαρία 
                                                        Αµπελόκηποι  22/5/2013  



                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 


