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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 612 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 34 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Ανταλλαγή - αντικατάσταση του 50% οικοπέδου έκτασης 900 
τ.µ. ιδιοκτησίας Βουντζιουκλή Γεωργίου (υπ΄ αριθ. 352 στο Ο.Τ. 119 Ρ.Σ. 
Απαλού) µε διαθέσιµο δηµοτικό οικόπεδο έκτασης 450 τ.µ. (υπ΄ αριθ. 281 
στο Ο.Τ. 55 Ρ.Σ. Απαλού). » 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 7η Νοεµβρίου  , του έτους 2018, ηµέρα 
της εβδοµάδας Τετάρτη   και ώρα 19:00 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  µε αριθ. πρωτ. 
33128 /  2/11/2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα µέλη του ∆.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙ∆ΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 6) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ  
 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ 
 8) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 10) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ  

 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙ∆ΗΣ 
 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙ∆ΟΥ - ΣΚΕΥΑ 
 16) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 18) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 19) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
 20) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ 
 21) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 24) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 25) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙ∆ΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΟΥ 

 
 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 1) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΗΣ 
 2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ  
 6) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 8) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 9) ΣΑΒΒΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 10) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 11) ΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ 
 12) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
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 13) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ 
 14) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 

 15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 
 16) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθµού  συµβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 25 , αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον 
ενός του αριθµού των µελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεµάτων, 
παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ευάγγελου Λαµπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ανταλλαγή - αντικατάσταση 
του 50% οικοπέδου έκτασης 900 τ.µ. ιδιοκτησίας Βουντζιουκλή Γεωργίου 
(υπ΄ αριθ. 352 στο Ο.Τ. 119 Ρ.Σ. Απαλού) µε διαθέσιµο δηµοτικό οικόπεδο 
έκτασης 450 τ.µ. (υπ΄ αριθ. 281 στο Ο.Τ. 55 Ρ.Σ. Απαλού)», δίνει το λόγο 
στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 
κ.Παντελίδη Γεώργιο, ο οποίος ως εισηγητής του θέµατος, λέει τα εξής: 

«Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, 
 

Ιστορικό 
 
Σχετικά: 
  

1. Το υπ’ αριθµ. 19440/16-5-1977 συµβόλαιο αγοραπωλησίας. 
2. Η µε αρ. πρωτ. 15573/11-4-2017 αίτηση του Βουντζιουκλή Γεώργιου. 
3. Το µε αρ. πρωτ. 15573/25-10-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας. 
4. Το µε αρ. πρωτ. 18743/28-6-2018 έγγραφο του Βουντζιουκλή Γεώργιου. 
5. Η υπ’ αριθµ. 22826/8-8-2018 έκθεση εκτίµησης ακινήτων προς ανταλλαγή 

της επιτροπής εκτίµησης ακινήτων του ∆ήµου. 
6. To υπ’ αριθµ. 28745/2-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη ∆ηµοτική 

Κοινότητα Αλεξανδρούπολης για γνωµοδότηση. 
7. Το από 29-10-2018 /10ο πρακτικό συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αλεξανδρούπολης.   
 

 
Ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης εν έτη 1976 µέσω φανερής πλειοδοτικής 

δηµοπρασίας, εκποίησε δηµοτικό οικόπεδο 900 τ.µ. στην παραθαλάσσια περιοχή 

του Απαλού, το οποίο απέκτησε κατά ποσοστό 50% ο κ. Βουντζιουκλής Γεώργιος. 

Για την επικύρωση της µεταβίβασης συντάχθηκε το σχετικό 1 συµβόλαιο 

αγοραπωλησίας. To 2000 έγινε καθορισµός αιγιαλού στην περιοχή και το οικόπεδο 

του κ. Βουντζιουκλή βρέθηκε εντός της απαλλοτριωθείσας ζώνης. Μετά από αυτή 

την εξέλιξη ο κ. Βουντζιουκλής διεκδίκησε αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο για την 

απώλεια του οικοπέδου του, αλλά αυτή µέχρι σήµερα εκκρεµεί. 

Κατόπιν ο κ. Βουντζιουκλής κατέθεσε την σχετική 2 αίτηση προς τον ∆ήµο 

Αλεξανδρούπολης στην οποία καταλήγοντας αναφέρει: «Επειδή το Ελληνικό 

∆ηµόσιο πάραυτα αρνείται µέχρι σήµερα να µε αποζηµιώσει πλήρως και αφενός η 

Ε.∆.Ε. που διατάχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι 

σήµερα, αφετέρου βάσει της τεχνικής έκθεσης που συντάχθηκε ενόψει της 

προαναφερόµενης εντολής προς διενέργεια Ε.∆.Ε.: α) Αµφισβητείται το κύρος και 

η νοµιµότητα της µεταβίβασης του εν λόγω οικοπέδου από τον ∆ήµο 

Αλεξανδρούπολης προς εµένα και τον ∆ηµήτριο Σταγκόπουλο, β) Αµφισβητείται η 

θέση του εν λόγω οικοπέδου, και επειδή το µοναδικό ακίνητο που πωλήθηκε τότε 
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στην περιοχή από τον ∆ήµο Αλεξανδρούπολης ήταν αυτό το δικό µας σε εµάς, το 

οποίο δεν µπορούµε ούτε να το αξιοποιήσουµε, επειδή έχει δηµιουργηθεί µια 

κατάφορα άδικη κατάσταση βάση της οποίας στερούµαστε της ιδιοκτησίας µας και 

επειδή ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης αναγνωρίζει το δικαίωµα κυριότητάς µου, για 

τους λόγους αυτούς και µε επιφύλαξη των νοµίµων δικαιωµάτων µου ζητώ την 

ανταλλαγή και αντικατάσταση του εν λόγω οικοπέδου µε άλλο ακίνητο ίσης αξίας, 

που θα εγκρίνω στην ίδια ή άλλη περιοχή». 

Η Υπηρεσία µε το σχετικό 3 έγγραφό της πρότεινε διαθέσιµα δηµοτικά 

οικόπεδα για ανταλλαγή στον κ .Βουντζιουκλή στην περιοχή του Απαλού και 

αλλού, και αυτός επέλεξε το υπ’ αριθµ. 281 στο Ο.Τ. 55 του συνοικισµού Απαλού 

(σχετικό 4). Στη συνέχεια η Υπηρεσία απευθύνθηκε στην Επιτροπή Εκτίµησης 

Ακινήτων του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης για την εκτίµηση της αξίας των προς 

ανταλλαγή οικοπέδων, καθώς και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης για 

να γνωµοδοτήσει σχετικά. Η Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου µε την 

σχετική 5 έκθεσή της αναφέρει ότι τα προς ανταλλαγή οικόπεδα είναι ισάξια, ενώ 

η ∆ηµοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης που προσκλήθηκε µε το σχετικό 6 

έγγραφο της υπηρεσίας, δεν εξέδωσε απόφαση επί του θέµατος (σχετικό 7). 

 Σύµφωνα µε τα άρθρα 186 και 190 του Ν. 3463/2006, η ανταλλαγή 

ακινήτων των ∆ήµων και των Κοινοτήτων µπορεί να γίνει χωρίς δηµοπρασία, µε 

ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. 

 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, εισηγούµαι προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
  
1) Τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της ανταλλαγής - αντικατάστασης του 

50% του οικοπέδου των 900 τ.µ. ιδιοκτησίας κ. Βουντζιουκλή Γεώργιου, µε το 

δηµοτικό διαθέσιµο οικόπεδο υπ’ αριθµ. 281 στο Ο.Τ. 55 του Ρ.Σ. Απαλού έκτασης 

450 τ.µ., για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2) Σε περίπτωση έγκρισης της αντικατάστασης, να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για 

την υπογραφή της σχετικής πράξης µεταβίβασης». 

 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Κυρίων 

Συµβούλων µετά το τέλος της οποίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ΥΠΕΡ ψήφισαν – 19 -, ΛΕΥΚΟ 
ψήφισαν -6- (οι κ.κ.Φωτιάδης Α., Γουµενίδης Ε., Τρέλλη Φ., Αραµπατζής Κ., 
Καρυπίδης Ι., Ρηγόπουλος Ν.),  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1) Εγκρίνει την  ανταλλαγή - αντικατάσταση του 50% του οικοπέδου των 900 

τ.µ. ιδιοκτησίας κ. Βουντζιουκλή Γεώργιου, µε το δηµοτικό διαθέσιµο 

οικόπεδο υπ’ αριθµ. 281 στο Ο.Τ. 55 του Ρ.Σ. Απαλού έκτασης 450 τ.µ., για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

  

      2) Εξουσιοδοτεί τον κ.∆ήµαρχο, κ.Ευάγγελο Λαµπάκη, όπως  υπογράψει τη   

          σχετική πράξη  µεταβίβασης. 
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 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα µέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασµα 
   Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
 
    Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 
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