ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Λήψη απόυασης για έκδοση Πρωτοκόλλοσ Γιοικητικής Αποβολής δημότη από
ιδιοκτησία Γήμοσ Αμσνταίοσ.
Αριθ. Απόυασης: 104/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4448/22-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ιάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεηηκνζένπ
Ισάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 14ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππ’ όςε:
1. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 17047/27-08-2015 αίηεζε ηνπ θ. Μαπξίδε Γεώξγηνπ.
2. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 17047/29-9-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
3. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 20530/06-10-2015 αίηεζή ηνπ θ. Γεσξγίνπ άββα.
4. Σελ από 21-12-2015 (αξ. πξση. 25973), ηερληθή έθζεζε θαη ην ηνπνγξαθηθό
δηάγξακκα ηεο θ. ηδεξνπνύινπ Αηθαηεξίλεο Αγξ. Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ.
5. Σελ κε αξηζ. πξση. 1505/8-3-2007 απόθαζε Ννκάξρε Φιώξηλαο.
6. Σν κε αξηζκό πξση. 1525/03-2-2016 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
7. Σν κε αξηζκό πξση.9930/04-07-216 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
8. Σν κε αξηζκό πξση. 11856/01-08-2016 έγγξαθν ησλ απόςεσλ-αληηξξήζεσλ ηνπ θ.
Γεσξγίνπ άββα.
9. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 16444/17-10-2016 αίηεζή ηνπ θ. Γεσξγίνπ άββα
10. Σελ 479/2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
11. Σελ 43/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
12. Σν κε αξ. πξ. 1501/31-01-2018 έγγξαθν ππελζύκηζεο παξέιεπζεο πξνζεζκίαο
αο αλαθέξσ ηα εμήο:
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ κεηά από ηελ αξζ. πξση. 17047/27-08-2015 αίηεζε ηνπ θ.
Μαπξίδε Γεώξγηνπ γηα θαηαπάηεζε δεκνηηθνύ δξόκνπ, αλέζεζε ζηε θ. ηδεξνπνύινπ
Αηθαηεξίλε Αγξνλόκν Σνπνγξάθν Μεραληθό, εξγαζία απνηύπσζεο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο (θηηξίσλ, πεξηθξάμεσλ, νδώλ θιπ) κεηαμύ ησλ Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ (ΟΣ)
21 θαη 24 ηεο δηαλνκήο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ. ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα
εξγαζία, ζε όηη αθνξά ηελ πεξηηνίρηζε ηνπ ηεκαρίνπ – νηθνπέδνπ κε αξηζκό 125, ζην Ο.Σ. 21,
ηνπ νπνίνπ ηδηνθηήηεο είλαη ν θ. Γεσξγίνπ άββαο, πξνθύπηεη όηη ζην ζεκείν νξόζεκνπ κε
αξηζκό 197, έρεη θαηαζθεπαζηεί πεξίθξαμε εληόο ηεο εθαπηόκελεο δεκνηηθήο νδνύ
θαηαιακβάλνληαο ηκήκα απηήο, ηξηγσληθήο κνξθήο εκβαδνύ 11,0 η.κ..
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ απέζηεηιε ην κε αξηζ. πξση. 1525/03-02-2015 έγγξαθν ηνπ κε
ζέκα «Καηάιεςε δεκνηηθήο νδνύ ζηε Σ.Κ. Πειαξγνύ» πξνο ηνλ θ. Γεσξγίνπ άββα (ην
έγγξαθν έρεη επηδνζεί λόκηκα κε απνδεηθηηθό ηελ 08-02-2016). Με ην έγγξαθν απηό, δεηείηαη
από ηνλ θ. Γεσξγίνπ άββα, εθόζνλ απηόο έρεη θαηαζθεπάζεη ηελ πεξίθξαμε, λα ηελ
απνκαθξύλεη από ηε δεκνηηθή έθηαζε εληόο ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.
Με ην αξηζκ. πξση. 9930/04-07-2016 ν θ. Γεσξγίνπ ελεκεξώζεθε όηη έιεμε ε πξνζεζκία ε
νπνία ηνπ είρε δνζεί (24-03-2016) γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξίθξαμεο από ηελ δεκνηηθή
νδό, θαη ηνπ δεηήζεθε εληόο δέθα (10) εκεξώλ λα ππνβάιιεη γξαπηώο ζην Γήκν Ακπληαίνπ,

ηπρόλ απόςεηο ή αληηξξήζεηο πεξί ηεο θαηάιεςεο θαη λα πξνβεί ζε εξγαζίεο απνκάθξπλζεο
ηεο πεξίθξαμεο από ηε δεκνηηθή νδό.
Ο θ. Γεσξγίνπ κε ην κε αξηζ. πξση.11856/01-08-2016 έγγξαθό ηνπ πξνο ην Γήκν
Ακπληαίνπ εμέθξαζε ηηο απόςεηο-αληηξξήζεηο ηνπ.
Με ηελ αξηζκ. 479/2016 απόθαζε ηνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ακπληαίνπ αλέβαιε
ηελ δηαδηθαζία ηεο Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα
αληαιιαγήο ζύκθσλα κε ηελ 16444/14-10-2016 αίηεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ (αλάκεζα ζηελ
θαηαιεθζείζα έθηαζε θαη ζε έθηαζε 53,87η.κ. πνπ ζα παξαρσξεζνύλ από ηνλ ίδην).
Με ηελ αξηζκ. 43/2017 απόθαζε ηνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ακπληαίνπ απνθάζηζε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηελ Σ.Κ. Πειαξγνύ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ππ’ αξηζκνύ 125 νηθνπέδνπ ζην ΟΣ 21 εληόο ηνπ νηθηζκνύ. Tα
ηπρόλ έμνδα πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα κειέηεο θαη ηερληθέο πεξηγξαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε
δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε, θαζώο ε
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δε ζηειερώλεηαη από Σνπνγξάθν Μεραληθό. Μέζα ζε
δηάζηεκα δύν κελώλ από ηελ ζηηγκή πνπ ζα επηδνζεί ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ζηνλ θ. Γεσξγίνπ, ζα πξέπεη απηόο λα πξνζθνκίζεη ηηο παξαπάλσ κειέηεο (ε απόθαζε έρεη
επηδνζεί λόκηκα κε απνδεηθηηθό ηελ 15-05-2017 ζηνλ θ. Γεσξγίνπ άββα).
Με ην αξηζκ. πξση. 1501/31-01-2018 ν θ. Γεσξγίνπ ελεκεξώζεθε όηη έιεμε ε
πξνζεζκία ε νπνία ηνπ είρε δνζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ κειεηώλ θαη ζηνηρείσλ
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, θαη ηνπ δεηήζεθε εθ λένπ λα θαηαζέζεη ηα
αλσηέξσ εληόο πέληε (5) εκεξώλ (ην έγγξαθν έρεη επηδνζεί λόκηκα κε απνδεηθηηθό ηελ 1402-2018).
Με ην άξζξν 1 ηνπ Ν. Γ/ηνο 31/1968 (ΦΔΚ 281Α), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 62 ηνπ Ν. 1416/1984 (ΦΔΚ 18Α) θαη ελ ζπλερεία κε ην άξζξν 3 παξ. 11 ηνπ Ν.
2307/15-6-1995 (ΦΔΚ 113Α) νξίζηεθε όηη σο πξνο ηα θηήκαηα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ
εθαξκόδεηαη ε λνκνζεζία πνπ ηζρύεη εθάζηνηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ηνπ Γεκνζίνπ.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο αλαθέξεηαη: α) Γεκόζην, β) δηεύζπλζε δεκνζίσλ
θηεκάησλ, γ) ππνπξγόο ή Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, δ) νηθνλνκηθόο έθνξνο ή νηθνλνκηθόο
ππάιιεινο, ε) πξόεδξνο λνκηθνύ ζπκβνπιίνπ, λνείηαη αληίζηνηρα: α) νξγαληζκόο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, β) νηθνλνκηθή, ππεξεζία ηνπ νξγαληζκνύ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. γ) δήκνο ή
θνηλόηεηα, δ) δήκαξρνο ή πξόεδξνο θνηλόηεηαο, ε) λόκηκνο εθπξόζσπνο ησλ νξγαληζκώλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο"
Μεηαμύ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη επνκέλσο
θαη ησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 263/1968 (ΦΔΚ 12
Α) θαη ε έθδνζε Πξσηνθόιινπ Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο. Σν πξσηόθνιιν απηό εθδίδεηαη
«Καηά ηνπ απηνγλσκόλσο επηιακβαλνκέλνπ νηνπδήπνηε δεκνζίνπ θηήκαηνο …», θαη’
εθείλνπ δειαδή, πνπ ρσξίο δηθαίσκα θαηαιακβάλεη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ΟΣΑ θαη ηελ
θαηέρεη.
Σν πξσηόθνιιν Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο, ζύκθσλα κε ξεηή δηαηύπσζε ηνπ Ν.
2307/17-6-1995 θαη άξζξν 178 παξ4 ηνπ Ν. 3463/06 «πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνηηθώλ θαη
θνηλνηηθώλ θηεκάησλ, ζπληάζζεηαη από ην δήκαξρν ή πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο ύζηεξα από
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ», επηδίδεηαη ζηνλ θαζ’ νπ ε Γηνηθεηηθή
Απνβνιή θαη εθηειείηαη ακέζσο. Ο θαζ’ νπ ε Γηνηθεηηθή Απνβνιή έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη
εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ αλαθνπή ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδίθνπ, αιιά ε άζθεζε ηεο αλαθνπήο
δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε. Καηά ξεηή ηέινο δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 719/1977 ε

αιεζήο έλλνηα ησλ πεξί Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο δηαηάμεσλ είλαη όηη εθαξκόδνληαη
αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ ελάξμεσο ηεο θαηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ή Γεκνηηθνύ θηίζκαηνο.
ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Ο.Σ.Α. πεξηιακβάλνληαη θαη νη νδνί θαη νη ινηπνί
θνηλόρξεζηνη ρώξνη, εθ’ όζνλ πξνβιέπνληαη σο νδνί ή θνηλόρξεζηνη ρώξνη ζην εγθεθξηκέλν
ξπκνηνκηθό ζρέδην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο νδνί από ηνπο
θαηνίθνπο θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ επηζπκεί.
Μεηά από όια ηα παξαπάλσ αλαθέξνπκε, ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, όηη ν Γήκνο
Ακπληαίνπ πξαγκαηνπνίεζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ν λόκνο πεξί
θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ εθηάζεσλ - νδώλ από ηδηώηεο,
θαιώληαο ηνλ θ. Γεσξγίνπ άββα λα απνκαθξύλεη ηε πεξίθξαμή ηνπ από ηελ
δεκνηηθή νδό,
παξέρνληαο ζηνλ θ. Γεσξγίνπ ηε δπλαηόηεηα λα αλαθέξεη ηπρόλ αληηξξήζεηο ή
απόςεηο θαη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιόγνπο ηεο θαηάιεςεο,
παξέρνληαο ζηνλ θ. Γεσξγίνπ άββα ηε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο εθηάζεσλ
ηξνπνπνηώληαο ην ξπκνηνκηθό ζρέδην ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ κεηαηνπίδνληαο ηηο ξπκνηνκηθέο
θαη νηθνδνκηθέο γξακκέο
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Σελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έθδνζε Πξσηνθόιινπ Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηεο πεξίθξαμεο από ηνλ δεκνηηθό δξόκν πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ
Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ (ΟΣ) 21 θαη 24 ηεο δηαλνκήο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξηηνίρηζε ηνπ ηεκαρίνπ – νηθνπέδνπ κε αξηζκό 125, ζην Ο.Σ. 21, ηνπ
νπνίνπ ηδηνθηήηεο είλαη ν θ. Γεσξγίνπ άββαο. Δπίζεο λα εμνπζηνδνηεζεί ν θ. Γήκαξρνο
Ακπληαίνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έθδνζε Πξσηνθόιινπ Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο
πεξίθξαμεο από ηνλ δεκνηηθό δξόκν πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ
(ΟΣ) 21 θαη 24 ηεο δηαλνκήο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
πεξηηνίρηζε ηνπ ηεκαρίνπ – νηθνπέδνπ κε αξηζκό 125, ζην Ο.Σ. 21, ηνπ νπνίνπ ηδηνθηήηεο
είλαη ν θ. Γεσξγίνπ άββαο.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Ακπληαίνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ
δηνηθεηηθήο απνβνιήο.
Τπέξ ηεο απόθαζεο ςήθηζε θαη ν πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 104/2018.
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