
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Αριθµ. Απόφ. 447/2016      ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την υποβολή 

αιτήµατος προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και 
Επίλυσης ∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας Π.Ε.Θεσσαλονίκης για µη προβολή 

δικαιωµάτων κυριότητας από το δηµόσιο του 

οικοπέδου µε αρ.314 του Ο.Τ.42  της Οριστικής 

∆ιανοµής του Συνοικισµού της Ν.Ραιδεστού» 

 

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 3ου θέµατος) 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Λαγός Νικόλαος (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέµατος) 

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

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

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

15 Μπίκος Κωνσταντίνος   

16 Πράτανος Απόστολος   

17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος   
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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) 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν.Ραιδεστού 
κος Κατρανιάς Παναγιώτης µε το υπ αριθµ. 39990/18-11-2016 έγγραφο της Προέδρου του 
∆.Σ., ο οποίος παραστάθηκε.  
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 7α) του Ν. 4061/2012, , αναφέρεται ρητά ότι: 
«Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν προβάλλει, επίσης, δικαιώµατα κυριότητας σε ακίνητα, που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 1 (του Ν. 
4061/2012), εφόσον: 
……αα) Κατέχονται από ∆ήµους για την εξυπηρέτηση αναγκών τους, και συγκεκριµένα για 
στέγαση δηµαρχιακών µεγάρων, σχολείων και κοινωφελών εγκαταστάσεων».   
 

Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη την αριθ. πρωτ. 39743/16-11-2016 εισήγηση 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία στο Ο.Τ.42 και συγκεκριµένα στο 
οικόπεδο µε αρ.314, εµβαδού 1930,18τ.µ. που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων (διαθέσιµο), έχει ανεγερθεί το κοινοτικό κατάστηµα (κτίριο Α) και κτίριο 
πολλαπλών χρήσεων (κτίριο Β). 

Προκειµένου να καταστούµε αρµόδιοι για τη διαχείριση του εν λόγω οικοπέδου καθώς 
και για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων, σύµφωνα µε τη σχετική αρµοδιότητα του 
∆ήµου, θα πρέπει να υποβάλουµε αίτηµα προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης 
∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για µη προβολή 
δικαιωµάτων κυριότητας από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.4061/2012.  

Για το λόγο αυτό η υπηρεσία προχώρησε  στη διαδικασία σύνταξης πλήρους 
τοπογραφικού διαγράµµατος µε αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του 
θέµατος και εισηγείται την υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης 
∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για µη προβολή 
δικαιωµάτων κυριότητας από το ∆ηµόσιο επί του διαθέσιµου οικοπέδου µε αρ. 314 του 
Ο.Τ.42  της Οριστικής ∆ιανοµής του Συνοικισµού Ν.Ραιδεστού και την  δωρεάν παραχώρησή 
του στο ∆ήµο Θέρµης. 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού µε την αριθ. 20/2016 απόφασή του 
γνωµοδότησε θετικά για την υποβολή του αιτήµατος.  
  
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου του ∆.Σ. και της αρµόδιας υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 20/2016 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, του Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης 
∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για µη 
προβολή δικαιωµάτων κυριότητας από το δηµόσιο του οικοπέδου µε αρ.314 του 
Ο.Τ.42  της Οριστικής ∆ιανοµής του Συνοικισµού της Ν.Ραιδεστού και την δωρεάν 
παραχώρησή του στο ∆ήµο Θέρµης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 

 
 

2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Θέρµης για όλες τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες. 
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  447/2016. 

 
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                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

            ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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