
                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/8-11-2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.

Aρ. Απόφ.: 27/8-11-2016
 Περίληψη:  Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κοινόχρηστης έκτασης στη Δημοτική

Κοινότητα Τριλόφου

Σήμερα, την 8η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου του

Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  Τριλόφου,

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36842/25-10-2016  πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατε-

ρίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα

μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία

αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:

1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος απών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα με υπ’ αριθμ.

299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:

Με την υπ. Αριθμ. 32229/2016 Εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο απαλλοτριώσεων &

Δημοτικής  Περιουσίας  του  Δήμου  Θέρμης  καλούμαστε  να  πάρουμε  απόφαση  για  την  Σύνταξη

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κοινόχρηστης έκτασης στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου σύμφωνα

με τα   παρακάτω σχετικά έγγραφα: 

 1) Το αριθ. 32229/21-09-2016 έγγραφο του κ. Σουφλερού

               2) Το αριθ. οικ.30066/06-09-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχου Δ/νσης Τ.Υ.

               3) Το αριθ. 28850/16/26-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης

               4) Η αριθ. 1577/28854/26-08-2016 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης

               5) Το αριθ.28850/25-08-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχου Δ/νσης Τ.Υ.

               6) Η αριθ.22/16-08-2016 Απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Τριλόφου

               7) Η αριθ.13590/2016 Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

               8) Το αριθ. 11552/26-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης,

και λαμβάνοντας υπ΄ όψη : 

α) τις  διατάξεις  του  Α.Ν.  1539/1938  “Περί  προστασίας  των  Δημοσίων  Κτημάτων”   ΦΕΚ

488Α΄/29-12-1938  και  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  2  του  Α.Ν.  263ΦΕΚ  12Α΄/23-01-1968  “Περί

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων” ,

β)  τις διατάξεις του Ν.Δ 31/1968 “Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης και ρυθμίσεων ετέρων θεμάτων”  ΦΕΚ 281Α΄/02-12-1968

γ)  τις διατάξεις του Ν.719/77 ΦΕΚ 301Α΄/10-10-1977 “Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως

και  συμπληρώσεων  διατάξεων   τινων  της  περί  δημοσίων  κτημάτων  νομοθεσίας  και  άλλων  τινών

διατάξεων”,



δ) τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 3 “Οικονομική διοίκηση – περιουσία” του

Ν.2307/95  ΦΕΚ  113Α΄/15-06-1995  “Προσαρμογή  νομοθεσίας  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών

στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”,

ε)  τις  διατάξεις  του  άρθρου  178  “Γενικές  υποχρεώσεις  -  προστασία”  του  Ν.3463/06  ΦΕΚ

114Α΄/08-06-2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων” σύμφωνα με το οποίο “ Επί διοικητικής

αποβολής  αποφαίνεται  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό  Συμβούλιο,  ενώ  το  σχετικό  πρωτόκολλο  εκδίδει  ο

Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας”,

στ)  τις  διατάξεις  του  άρθρου  82  “Αρμοδιότητες  προέδρου  τοπικής  κοινότητας-εκπροσώπου

τοπικής κοινότητας” του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”,

ζ) το ανωτέρω (8) σχετικό το οποίο αφορά την τοποθέτηση περίφραξης στο τεμάχιο 1150β του

αγροκτήματος Τριλόφου ιδιοκτησίας κ.κ. Σουφλερού Ευάγγελου και  Christiane Jardel  όπου γίνεται για

πρώτη φορά αναφορά στον επίμαχο κοινόχρηστο χώρο-οδό.

η) το ανωτέρω (7) σχετικό το οποίο αφορά την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για την

τοποθέτηση  περίφραξης  επί  των  ορίων  του  1150β  τεμαχίου  έτσι  όπως  αυτά  απεικονίζονται  στο

τοπογραφικό  διάγραμμα  του  κ.  Μαντζαβίνου  Αλέξιου  έτους  2014  στο  οποίο  φαίνεται  η  κατάληψη

τμήματος της επίμαχης κοινόχρηστης οδού με στοιχεία Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Λ,Π,Α (συν.1)

θ) το  ανωτέρω (6)  σχετικό  με  το  οποίο  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Τριλόφου

αποφάσισε να προτείνει την διεξαγωγή έρευνας και την άρση της αριθ. 13590/2016 Έγκρισης Εργασιών

Μικρής  Κλίμακας  (σχετ.7)  διότι  η  καταλαμβανόμενη  οδός  υφίσταται  στην  περιοχή  ως   κοινόχρηστη

αγροτική οδός  τουλάχιστον  τα  τελευταία  200 έτη 

ι) το ανωτέρω (5) σχετικό με το οποίο ενημερώνεται η Διεύθυνση Πολεοδομίας ότι κατά την

σύνταξη  του  αριθ.  11552/26-04-2016  εγγράφου  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Θέρμης

(σχετ.8) και της αριθ.13590/2016 Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (σχετ.7) δεν λήφθηκε υπ΄όψη

το αριθ.  954/02 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Νταη Κωνσταντίνου Γεωργίας καθώς και το

τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Τσαλκατίδη Αλέξανδρου έτους 2007 που συνοδεύει την αριθ. 1831/2007

οικοδομική άδεια όπου απεικονίζονται τα όρια του αριθ. 1150β τεμαχίου και ειδικότερα στην ανατολική

πλευρά αυτού περιγράφεται – απεικονίζεται η επίμαχη κοινόχρηστη οδός. Σημειώνουμε ότι στο εν λόγω

τοπογραφικό αναφέρεται ότι τα όρια υποδείχθηκαν από τους ιδιοκτήτες

κ) το  ανωτέρω (4)  σχετικό  με το  οποίο  ανατέθηκε  στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης  κ.  Ματέλλα

Χρήστο η σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων

κατά των ιδιοκτητών του αριθ 1150β τεμαχίου με την οποία να ζητείται η αναγνώριση της νομής και

κατοχής του Δήμου Θέρμης επί του τμήματος της αγροτικής οδού που διέρχεται μεταξύ των αριθ.1163-

1164 και 1150β τεμαχίων 

λ) το  ανωτέρω (3)  σχετικό  με το οποίο στάλθηκε  προς  τους  κ.  κ.  Σουφλερό Ευάγγελο και

Christiane Jardel σήμα διακοπής οικοδομικών εργασιών 

μ) το ανωτέρω (2) σχετικό με το οποίο κλήθηκαν οι κ.κ. Σουφλερός Ευάγγελος και  Christiane

Jardel να απομακρύνουν τους μεταλλικούς στύλους που έχουν τοποθετηθεί επί της επίμαχης αγροτικής

οδού 

ν) το  ανωτέρω (1)  σχετικό  με το οποίο οι  κ.κ.  Σουφλερός  Ευάγγελος  και  Christiane  Jardel

ενημερώνουν το Δήμο Θέρμης ότι δεν νομιμοποιούνται να απομακρύνουν τους μεταλλικούς στύλους που



έχουν  τοποθετηθεί  επί  της  επίμαχης  αγροτικής  οδού  διότι  υπάρχει  το  σήμα  διακοπής  οικοδομικών

εργασιών 

►Επειδή η καταπατηθείσα αγροτική οδός έχει προσλάβει την ιδιότητα του κοινοχρήστου με την
αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas) και ανήκει στην κυριότητα  του  Δήμου Θέρμης καθώς  δύο
γενιές πριν τη εισαγωγή  του ΑΚ  δεν  γνώρισαν  διαφορετική κατάσταση

►Επειδή η νομή και κατοχή επί της  αγροτικής οδού του Δήμου Θέρμης είναι αδιαμφισβήτητη
καθώς  πρόκειται  για  κοινόχρηστη  αγροτική  οδό  που τη  χρησιμοποιούν  όλοι   οι  κάτοικοι   της
περιοχής και  όχι  μόνο και  τη συντηρεί ο  Δήμος  Θέρμης  όπως συντηρεί  όλο το  κοινόχρηστο οδικό
δίκτυο.

►Επειδή  οι  καθ'ων το  πρωτόκολλο με  την αίτηση  για  την έκδοση της  με αριθμό 13590/2016
Έγκρισης  Εργασιών  Μικρής  Κλίμακας  και   με   την   έναρξη  εργασιών  περίφραξης  αμφισβητούν και
προσβάλλουν   την  κυριότητα  του   Δήμου   Θέρμης  ενώ  σήμερα   με  την   τοποθέτηση  πασσάλων
περίφραξης  και  ογκοδέστατων  πετρών εντός της  οδού συνεχίζουν να προσβάλλουν την κυριότητα,
νομή και κατοχή του  Δήμου  Θέρμης . 

►Επειδή συντρέχουν οι  νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση  του  πρωτοκόλλου δηλαδή  α) η
κυριότητα   του  Δήμου  επί του ακινήτου  β) η αναμφισβήτητη κατοχή  από το  Δήμο  και  γ) η
αυθαίρετη κατάληψη  δημοτικού ακινήτου  από  τους καθ'ων  το πρωτόκολλο .  

Προτείνω να  εγκρίνουμε τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο Θέρμης, όσων
αυθαίρετα κατέχουν τη κοινόχρηστη οδό που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, όπως αυτή
περιγράφεται   με στοιχεία Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Λ,Π,Α στο τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Μαντζαβίνου Αλέξιου
έτους 2014, δεδομένου ότι η εν λόγω οδός ανήκει κατά χρήση, νομή και κατοχή στο Δήμο Θέρμης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της
Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής  αποβολής από το Δήμαρχο Θέρμης,  όσων αυθαίρετα
κατέχουν τη κοινόχρηστη οδό που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, όπως αυτή περιγράφεται
με  στοιχεία  Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Λ,Π,Α  στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  του  κ.  Μαντζαβίνου  Αλέξιου  έτους  2014,
δεδομένου ότι η εν λόγω οδός ανήκει κατά χρήση, νομή και κατοχή στο Δήμο Θέρμης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/8-11-2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   

            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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