ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/21-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 24

Περίληψη
Μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 31/2019 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1554/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θωμάς (αναπλ)
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
5. Μελισσόπουλος Σάββας (αναπλ)
10. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο
για την απουσία του και στη θέση κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 3ου θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 15ου θέματος
Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.478/9-1-2020 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 8-1-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ξάνθης η με αριθμό 31/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ξάνθης (Τακτική διαδικασία) επί της αναγνωριστικής αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρία
με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ» και με
τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΒΕΤΕ» με ΑΦΜ 094084368 ΔΟΥ Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη (6 ο
χλμ. Ξάνθης καβάλας) και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάστηκε η ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου
Ξάνθης, με την οποία αναγνωρίστηκε η ενάγουσα ως αποκλειστική και πλήρη κυρία ενός αυτοτελούς και
διαιρετού τμήματος εκ του υπ’αριθμ.206 αγροτεμαχίου (ολικής έκτασης μετά τον αναδασμό 29.036 τ.μ.)
εμβαδού του τμήματος αυτού 12.467,76 τ.μ., αγροκτήματος αναδασμού Λαμπρινού, για όλους τους λόγους
που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση εκλείπει οποιοσδήποτε λόγος άσκησης έφεσης ή οποιουδήποτε
άλλου ένδικού μέσου, καθώς πραγματικά αποδείχτηκε ότι η δικαιοπάροχος της ενάγουσας είχε αγοράσει το
επίδικο ακίνητο αυτό προ αναδασμού από την πρώην Κοινότητα Ευμοίρου Δήμου Ξάνθης, χωρίς όμως ποτέ
να προσκομιστεί ο τίτλος αυτός στην Επιτροπή Αναδασμού και έτσι η Κοινότητα Ευμοίρου (ήδη Δήμος
Ξάνθης)είχε απωλέσει εκουσίως το δικαίωμά της επ’ αυτού, δια της μεταβιβάσεως του στην δικαιοπάροχο
της ενάγουσας, εισηγούμαι και γνωμοδοτώ για την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ή
οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου».
Τέλος ο Αντιπρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 31/2019
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω
εισήγηση.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Φανουράκης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA
ANDREOU της Οικονομικής Επιτροπής
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