
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 28/23-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 446/2016      ΘΕΜΑ :  «Λήψη απόφασης περί 

σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής 

αποβολής από κοινόχρηστη έκταση στη 

∆ηµοτική  Κοινότητα Τριλόφου» 

  
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 23η-11-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ αριθµ. 39978/18-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 21 δηλαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ενηµερώσεων που έλαβαν χώρα µετά τη 
συζήτηση των θεµάτων της ηµερησίας 
διατάξεως) 

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος ∆.Σ.) 1.  Γκουστίλης Θεόδωρος (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 3

ου
 θέµατος) 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος 
∆.Σ.)  

2. Λαγός Νικόλαος (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1

ου
 θέµατος) 

3.  Αναγνώστου Πασχάλης 3. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5

ου
 

θέµατος). 

4. Αποστόλου Στυλιανός 4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7

ου
 

θέµατος) 

5.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5. Κεφαλάς Ανέστης (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 5

ου
 θέµατος)  

6. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6.  Βογιατζής ∆ηµήτριος 

7.  Γκιζάρης Στέργιος 7. Τιτέλης Κωνσταντίνος  

8. Ζελιλίδης ∆αµιανός 8. Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9. Αγοραστούδη Ευγενία 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος 10. Πονερίδης Παναγιώτης 

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11. Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 12 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

13 Λιάντας ∆ηµήτριος   

14 Μουστάκας Βασίλειος   
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15 Μπίκος Κωνσταντίνος   

16 Πράτανος Απόστολος   

17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος   

19 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

20 Τσολάκης Απόστολος   

21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   

 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πριτζάκη Αικατερίνη υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου έως το 3ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα τον αναπλήρωσε ο 
Αντιδήµαρχος κος Τσολάκης Απόστολος και έπειτα ο Αντιδήµαρχος κος Γκουστίλης 
Θεόδωρος σύµφωνα µε την αριθ. 2635/39670/2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-
8ΑΣ) 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πριτζάκη Αικατερίνη, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε η Πρόεδρος του συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου κα Λιόλιου – Γεωργάκα Αικατερίνη µε το υπ αριθµ. 
39988/18-11-2016. έγγραφο της Προέδρου του ∆.Σ., η οποία παραστάθηκε.  

 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την υπ. αριθµ. 
32229/2016 Εισήγηση της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο απαλλοτριώσεων & 
∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Θέρµης καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 
για τη  σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κοινόχρηστης έκτασης στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Τριλόφου. 

Λαµβάνοντας υπόψη :  

α) τις διατάξεις του Α.Ν. 1539/1938 “Περί προστασίας των ∆ηµοσίων 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.∆ 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 ∆ήµου και Κοινοτήτων” σύµφωνα µε το οποίο 
“ Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το δηµοτικό ή κοινοτικό Συµβούλιο, ενώ το σχετικό 

πρωτόκολλο εκδίδει ο ∆ήµαρχος 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 
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης”, 

ζ) το αριθ. 11552/26-04-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Θέρµης 
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) Την αριθ. αριθ.13590/2016 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  

θ) Την αριθ. 22/2016 απόφαση µε την οποία το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Τριλόφου αποφάσισε να προτείνει την διεξαγωγή έρευνας και την άρση της αριθ. 
13590/2016 Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας διότι η καταλαµβανόµενη οδός υφίσταται 
στην περιοχή ως  κοινόχρηστη αγροτική οδός  τουλάχιστον  τα  τελευταία  200 έτη  

       ι) το 28850/25-08-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδηµάρχου ∆/νσης Τ.Υ., µε το οποίο 
ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας ότι κατά την σύνταξη του αριθ. 11552/26-04-2016 
εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Θέρµης  και της αριθ.13590/2016 
Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας 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) Την αριθ. 1577/28854/26-08-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης , η οποία 
εγκρίθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 367/2016 απόφασή της, µε την οποία 
ανατέθηκε στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο η σύνταξη και κατάθεση 
ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων κατά των 
ιδιοκτητών του αριθ 1150β τεµαχίου µε την οποία να ζητείται η αναγνώριση της νοµής και 
κατοχής του ∆ήµου Θέρµης επί του τµήµατος της αγροτικής οδού που διέρχεται µεταξύ των 
αριθ.1163-1164 και 1150β τεµαχίων  

λ) το Το αριθ. 28850/16/26-08-2016 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου 
Θέρµης µε το οποίο στάλθηκε προς τους κ. κ. Σουφλερό Ευάγγελο και Christiane Jardel 
σήµα διακοπής οικοδοµικών εργασιών  

µ) το Το αριθ. οικ.30066/06-09-2016 έγγραφο του Γραφείου Αντιδηµάρχου ∆/νσης 
Τ.Υ. 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 Το αριθ. 32229/21-09-2016 έγγραφο µε το οποίο οι κ.κ. Σουφλερός Ευάγγελος 
και Christiane Jardel ενηµερώνουν το ∆ήµο Θέρµης ότι δεν νοµιµοποιούνται να 
αποµακρύνουν τους µεταλλικούς στύλους που έχουν τοποθετηθεί επί της επίµαχης 
αγροτικής οδού διότι υπάρχει το σήµα διακοπής οικοδοµικών εργασιών  

  
Ύστερα από τα παραπάνω και  
 
► Επειδή η καταπατηθείσα αγροτική οδός έχει προσλάβει την ιδιότητα του κοινοχρήστου µε 
την αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas) και ανήκει στην κυριότητα  του  ∆ήµου 
Θέρµης καθώς  δύο  γενιές πριν τη εισαγωγή  του ΑΚ  δεν  γνώρισαν  διαφορετική 
κατάσταση 
  
► Επειδή η κυριότητα, νοµή και κατοχή επί της αγροτικής οδού του ∆ήµου Θέρµης είναι 
αδιαµφισβήτητη καθώς  πρόκειται για κοινόχρηστη  αγροτική  οδό  που τη  χρησιµοποιούν  
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όλοι  οι κάτοικοι  της  περιοχής και  όχι  µόνο και  τη συντηρεί ο  ∆ήµος  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  ∆ήµου  Θέρµης ενώ  
σήµερα  µε την  τοποθέτηση πασσάλων  περίφραξης  και  ογκοδέστατων  πετρών εντός της  
οδού συνεχίζουν να προσβάλλουν την κυριότητα, νοµή και κατοχή του  ∆ήµου  Θέρµης .  
 
► Επειδή συντρέχουν οι  νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση  του  πρωτοκόλλου δηλαδή  
α) η κυριότητα   του  ∆ήµου  επί του ακινήτου  β) η αναµφισβήτητη κατοχή  από το  ∆ήµο  
και  γ) η αυθαίρετη κατάληψη  δηµοτικού ακινήτου  από  τους καθ'ων  το πρωτόκολλο .   

Η υπηρεσία εισηγείται τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το ∆ήµαρχο 
Θέρµης, όσων αυθαίρετα κατέχουν τη κοινόχρηστη οδό που βρίσκεται στη ∆ηµοτική 
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 ∆ήµο Θέρµης. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε την αριθ. 27/2016 απόφασή της εισηγείται τη 
σύνταξη του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε να κινηθεί η διαδικασία σύνταξης 
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των κ.κ. Σουφλερού Ευάγγελου και Cristiane 
Jardel από τµήµα κοινόχρηστης οδού, εµβαδού 225,97 τ.µ.,  που βρίσκεται στη ∆ηµοτική 
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 κυριότητα, νοµή και κατοχή στο ∆ήµο Θέρµης. και κάλεσε το συµβούλιο 
να αποφασίσει σχετικά. 

Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Τριλόφου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις του Ν.∆. 31/1968, 
Ν. 2307/1995, Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα  
 
Εγκρίνει τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το ∆ήµαρχο κατά των κ.κ. 
Σουφλερού Ευάγγελου και Cristiane Jardel  , οι οποίοι έχουν καταλάβει αυθαίρετα  τµήµα 
κοινόχρηστης οδού, εµβαδού 225,97 τ.µ., που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, 
όπως αυτή περιγράφεται  µε στοιχεία Α,Ο,Ξ,Ν,Μ,Λ,Π,Α στο συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα του κ. Μαντζαβίνου Αλέξιου έτους 2014, δεδοµένου ότι η εν λόγω οδός ανήκει 
κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή στο ∆ήµο Θέρµης και  οι καθ’ ων το  πρωτόκολλο µε  την  
ενέργεια  τους να  ζητήσουν και να λάβουν την έγκριση εργασιών  µικρής  κλίµακας επί  
σκοπώ περίφραξης και  ενσωµάτωσης  του  ως  άνω  τµήµατος στην ιδιοκτησία  τους ,µε  
την τοποθέτηση   πασσάλων  περίφραξης  και  ογκοδέστατων  πετρών εντός της  οδού 
συνεχίζουν να προσβάλλουν την κυριότητα, νοµή και κατοχή του  ∆ήµου  Θέρµης.  
 
Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στους  κ.κ. Σουφλερό Ευάγγελο και Cristiane Jardel.  
 
Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της παραπάνω 
απόφασης ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.  
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.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 446/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
       ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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