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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 91/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 6/24-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου 
να παραστεί στις 18-05-2021 (και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) ενώπιον του 
Δ’ Πενταμελούς τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση 
της υπ’αριθμ. 1990/2017 έφεσης του Δήμου 

 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα  Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 12:00 

(ώρα έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της 
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021) και γ)  την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3400/19-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα 
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 1. Σκαρλάτος Παντελής 
2. Ζιακούλης  Ηλίας          2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος        
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής 
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Α. Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκε. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 58/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 30ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την Α.Π. 2260/05-02-2021 εισήγηση του ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. 
Λαζίδης Δημήτριος αναφέρει τα εξής:  
 
" Θέμα : Συζήτηση ενδίκων μέσων για υπόθεση ΑΚ ΜΠουνάρ   
 
Σύμφωνα με την διάταξη της περ. ι) του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 η η οικονομική 
επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και 
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων 
μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο  της περ. ι του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 « .. . 
Για τις περιπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ και ι’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση 
λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.»  

 Οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα έχουν καθήκον να προασπίζονται, τα 
συμφέροντά τους, μέχρις εξαντλήσεως των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και σε 
κάθε στάδιο των δικών αυτών.   

Ήδη σας είχα διαβιβάσει με την υπ΄αριθ.  264/2015 εισήγηση, την  υπ’ αρ. 2581/2014 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Στ’ Τμήμα), η οποία 
μας επιδόθηκε την 12-02-2015  και αφορά την υπόθεση «του ΑΚ5279», με την οποία  
απορρίφθηκε η προσφυγή μας  κατά του Ελληνικού Δημοσίου, και ειδικότερα κατά του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της με αρ.πρωτ. 
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8754/30-9-2004 Αποφάσεως αυτού, συμπροσβαλλομένης και της υπ.αριθμ. 
4613/2004 Αποφάσεως της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων  Ν. Θεσσαλονίκης που 
εγκρίθηκε με την ως άνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.  

 
Όπως είναι γνωστό το Ελληνικό Δημόσιο  εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην 

περιοχή το έτος 1927 και συγκεκριμένα στις 30-11-1927  και  δια του Κεντρικού 
Γραφείου Ανταλλαγής  συνέταξε Πρωτόκολλο Καταλήψεως του συγκεκριμένου 
Κτήματος  στο οποίο δίνει Αριθμό Καταλήψεως  ΑΚ 5279. Στο εν λόγω Πρωτόκολλο 
αναφέρει επί λέξει τα εξής: ΕΙΔΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ: Bοσκότοπος, Οικοδομές Τσιφλικίου 
Ακ Μπουνάρ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ: 1945,200 στρέμματα, ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΟΣ 
ΧΩΡΟΣ: 240,00 τ.μ. Στη συνέχεια  η διαχείριση του εν λόγω Κτήματος  βάσει Νόμου, 
ανετέθη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία για το έτος 1928 αναφέρει τις 
οικογένειες Μήττα (ή Μπάτου) ως γηγενής κτηνοτρόφους  που  είναι εγκατεστημένοι  
στο Κτήμα  από το 1915  και ορίζει ως μίσθωμα αυτού το ποσό των 19.800 δρχ. τόσο 
για την βοσκήσιμη γή όσο και για τα κτίσματα που ήδη χρησιμοποιούντο από τις 
ανωτέρω οικογένειες. Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν άμεσα  τόσο από το Πρωτόκολλο 
Καταλήψεως όσο και από τον Πίνακα Περιγραφής του Κτήματος που συντάσσεται από 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας  στις 26 Ιανουαρίου 1928. Στη συνέχεια, στις 27-4-
1935 η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων του Ελληνικού Δημοσίου εκδίδει την υπ’ αριθμ. 
99/27-4-1935 Απόφασή της και το έτος 1936 την υπ’ αριθμ. 286/1936 διορθωτική της 
πρώτης στην οποία εκ παραδρομής είχε αναγραφεί  Αγρόκτημα Βασιλικών αντί του 
ορθού Ωραιοκάστρου, με την οποία η συνολική έκταση των 1.945,200 στρεμμάτων 
του αγροκτήματος ΑΚ ΜΠΟΥΝΑΡ διατίθεται εξ ολοκλήρου στην τότε Κοινότητα 
Ωραιοκάστρου.  Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ολοκληρώνεται το 
έτος 1951,  και συγκεκριμένα στις 24-1-1951 οπότε  και υπογράφεται μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της τότε Κοινότητας Ωραιοκάστρου Πρωτόκολλο 
παραδόσεως και παραλαβής του Αγροκτήματος ΑΚ ΜΠουνάρ  συνολικής 
εκτάσεως 1945,200 στρεμμάτων, χωρίς να γίνεται κανένας διαχωρισμός της έκτασης 
αυτής σε βοσκήσιμη ή σε έκταση με οικοδομήματα κ.λ.π.  Εξάλλου τέτοιος 
διαχωρισμός δεν μπορούσε να γίνει αφού του ΑΚ 5279 από της καταλήψεώς του και 
μέχρι της παραδόσεώς του στην Κοινότητα Ωραιοκάστρου εμφανιζόταν ως ενιαίο 
αγρόκτημα περιλαμβάνον την βοσκήσιμη έκταση και τα οικοδομήματα και έτσι 
περιγράφεται και στο Πρωτόκολλο Καταλήψεως.  Τα όσα δε εκ των υστέρων 
αναφέρουν  τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και ο Γραμματέας της Κεντρικής 
Περιφέρειας στην προσβαλλόμενη απόφασή του  περί δήθεν διαχωρισμού της 
βοσκήσιμης έκτασης από εκείνη των κτισμάτων, στερούνται ουσιαστικής και νομικής 
βασιμότητας και θα πρέπει να απορριφθούν. Πέραν όμως αυτών, στις 26 Ιουνίου 
1964 η Επιτροπή Διαχειρίσεως Ανταλλάξιμης Περιουσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών στην υπ’ αριθμ. 321/26 Ιουνίου 1964 Συνεδρίασή της αποφασίζει την 
οριστική διαγραφή εκ του Κτηματολογίου της ΥΔΑΜΚ του ΑΚ 5279 βοσκοτόπου 
εκτάσεως 1945,200 στρεμμάτων, λόγω παραχώρησης αυτού στην τότε Κοινότητα 
Ωραιοκάστρου. 

 
Σύμφωνα με την αιτιολογία του Δικαστηρίου απορρίφθηκε η προσφυγή μας διότι 

«… η έκδοση του παραχωρητηρίου, του οποίου δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
τελειοποίησης του, δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή κατάσταση και για το λόγο αυτό 
απαιτείται η σύνταξη νέου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κτηματολογικών 
μεταβολών που έχουν ήδη επέλθει, …»   

 
Με την υπάριθ. 70/2015 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την άσκηση έφεσης κατά 

της υπ’αρ. 2581/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Στ’ Τμήμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010.  
Το  Α’ τμ. Του Διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης (ακυρωτικό) με την υπ’αριθ.1176/2017 
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απόφαση του δέχτηκε την έφεση, εξαφάνισε την υπ’αριθ. 2581/2014 απόφαση του 
τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και  παρέπεμψε την υπόθεση για 
εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση θα συζητηθεί στις 18-05-2021 
ενώπιον του Δ’ Πενταμελούς τμήματος (Β σύνθεση). 

 
Παρακαλείσθε να εγκρίνετε την παράσταση του πληρεξούσιου δικηγόρου στις 18-05-
2021 ή σε τυχόν άλλη ημερομηνία που θα προκύψει από αναβολή του Νομικού 
Συμβούλου, Δημήτριου Λαζίδη και όποιον αυτός θα εξουσιοδοτήσει.." 

 
Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Την υπ’αριθμ. 2581/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης. 
5. Την υπ’αριθμ. 70/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
6. Την υπ’αριθμ. 1176/2017 απόφαση του Α΄ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης. 
7. Την Α.Π. 2260/05-02-2021 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, κ. Λαζίδη Δημήτριο. 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  
 
Ορίζει τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. Λαζίδη Δημήτριο να παραστεί στις 18-
05-2021 (και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) ενώπιον του Δ’ Πενταμελούς τμήματος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της υπ’αριθμ. 1990/2017 εφέσεως 
του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 91/2021 
 

 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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