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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ:
ΝΑΙ [Χ]

∆ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ [Χ]

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ:

Μ.Μ., Υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Η εκπρόσωπος της ενισταµένης ανέπτυξε προφορικά την
ένσταση και ζήτησε την παραδοχή της και συµπληρωµατικά
είπε τα εξής: Είναι 100% καταγενραµµένα. ∆εν έγινε
καταγραφή από το δηµόσιο. Έγινε επίδοση ατούς
θιγόµενους, προσκόµισε τα αποδεικτικά επίδοσης.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ 1) ∆.∆. του Γ., 2) Ι.Ζ. του Κ., οι οποίοι
παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίου τους δικηγόρου Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου
(ΑΜ 5286), η οποία κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής υπόµνηµα και έγγραφα και
ζήτησε την απόρριψη της ένσταση.
(παραλείπεται η παράθεση των ονοµάτων των λοιπών τρίτων θιγοµένων).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ΚΤ16-ΘΕΣ-2/ΚΤ160028/24

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕ Α.Π. 19011/1292
Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕ Α.Π. 19011/1156
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ [Χ]
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Με

την

µε

αρ.

Πρωτ.

19011018100010971

δήλωση

της

η

ενιστάµενη,

προσκοµίζοντας το από τις 16-1-1928 Πρωτόκολλο Κατάληψης σε συνδυασµό µε
τον υπ' αριθµ. 5719/27-9-1928 Πίνακα Περιγραφής Ακινήτου, δήλωσε το ΑΚ 5719
ανταλλάξιµο ακίνητο, εµβαδού 566826 τµ, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων, το οποίο δε
συµπεριλήφθηκε στα αναρτηθέντα στοιχεία λόγω µη εντοπισµού. Από τα
προσκοµιζόµενα µε την παρούσα ένσταση προκύπτει ότι το ΑΚ 5719, µετά τον ορθό
εντοπισµό του εµπίπτει σε 1739 οικόπεδα στο ∆ήµο Αµπελοκήπων, στην
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πλειονότητα των οποίων έχουν ανεγερθεί πολυώροφες οικοδοµές και αναρτήθηκαν
ως ιδιοκτησία των δικαιούχων των επιµέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών, σε τµήµατα
το οδικού δικτύου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αµπελοκήπων και σε οικόπεδα
ιδιοκτησίας Αγνώστου και της ενιστάµενης µε άλλα Πρωτόκολλα Κατάληψης. Το
ανταλλάξιµο αυτό κτήµα διεκδικείται µε τη µε αρ. Πρωτ. 19011/1291 ένσταση. Με
την µε αρ. Πρωτ. 19011018100003501 δήλωση της η ενιστάµενη, προσκοµίζοντας
τα από τις 24-9-1928 και 16-5-1920 Πρωτόκολλα Κατάληψης σε συνδυασµό µε
τον υπ' αριθµ. 6651/20-8-1930 Πίνακα Περιγραφής Ακινήτου, δήλωσε το ΑK 6651
ανταλλάξιµο ακίνητο, εµβαδού 30000 τµ, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων, το οποίο δε
συµπεριλήφθηκε στα αναρτηθέντα στοιχεία. Από τα προσκοµιζόµενα µε την µε αρ.
Πρωτ. 19011/1156 ένσταση προκύπτει ότι το ΑΚ 6651, µετά τον ορθό εντοπισµό
του εµπίπτει σε 94 οικόπεδα του ∆ήµου Αµπελοκήπων. Τα οικόπεδα αυτά,
εµπίπτουν και εντός των ορίων του ΑΚ 5719 και ως εκ τούτου η κυριότητα τους
διεκδικείται από την Κτηµατική και µε τις δύο ενστάσεις, την µε αρ. Πρωτ.
19011/1292 και την µε αρ. Πρωτ. 19011/1156.
∆υνάµει των µε αρ.Πρωτ. 6097/30-11-2011 και 6435/13-12-2011 εγγράφων της
ενιστάµενης που µας κοινοποιήθηκαν προκύπτει ότι η πλειονότητα των
διεκδικούµενων µε την παρούσα ΚΑΕΚ έχουν παραχωρηθεί νόµιµα σε ιδιώτες.
Μετά από έρευνα που διενήργησε η ενιστάµενη στα αρχεία της σε συνεργασία µε
τη ∆ιεύθυνση Γεωργίας και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
τµήµα ∆ηµόσιας Περιουσίας (Πρόνοια), προέκυψε ότι για τα περισσότερα από τα
οικόπεδα το οποία εµπίπτουν εντός των ορίων του ΑΚ 5719 έχουν εκδοθεί
Παραχωρητήρια της Κτηµατικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Γεωργίας και της
Πρόνοιας. Οι ΚΑΕΚ όλων αυτών των οικοπέδων που έχουν νόµιµα παραχωρηθεί
αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο µε αρ. Πρωτ. 6097/30-11-2011
έγγραφο της Κτηµατικής αλλά και στο λεκτικό του µε αρ.πρωτ 6435/13-12-2011
εγγράφου.
Εντός των ορίων της διεκδικούµενης από την Κτηµατική έκτασης, βρίσκονται και
οικόπεδα τπ οποία έλαβαν κατά την επεξεργασία ΚΑΕΚ, 190111112001, 190111112002,

190111112003,

190111112004,

190111112005,

190111112006,

190111112007, 190111112008, 190111112009, 190111112010 190111112011,
190111112012, 190111112013, 190111112014, 190111112015, 190111112016,
190111112017, 190111112018, 190111112019, 190111112020, 190111112021.
190Μ1112022, 190111112023. 190111112024, 190111112025, 1901111-12026
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Στα

οικόπεδα

αυτά

έχουν

ανεγερθεί

πολυώροφες

οικοδοµές

και

στους

κτηµατολογικούς πίνακες της ανάρτησης καταχωρίστηκαν ως ιδιοκτήτες των
οικοπέδων αυτών, οι δικαιούχοι των επί µέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών δυνάµει
νόµιµων τίτλων κτήσης.
Μετά οπό έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι τα οικόπεδα
αυτά αποτελούν διαιρετά τµήµατα µιας µεγαλύτερης έκτασης 30000 τµ η οποία
ανήκε στην Ένωση Βιοµηχανικών επιχειρήσεων "Ε. Α.Ε.". Η εν λόγω έκταση των
30000 τµ περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας ως εξής: ι) Τα 3/8 των 30000 τµ της
µεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο δυνάµει του ΦΕΚ 245/Α/1923
απαλλοτρίωσης το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στον Τόµο ΚΣΤ και Αριθµό 362 στα
Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, ιι) Το 1/8 το απέκτησε
δυνάµει

του

υπ’

αριθµ.

6995/1920

συµβολαιογραφικού

εγγράφου,

µεταγεγραµµένο στον Τόµο ΙΒ και αριθµό 464, ιιι) Τα 9/24 µε το υπ' αριθµ.
7065/1920 συµβόλαιο πώλησης µεταγεγραµµένο στον Τόµο ΙΓ και αριθµό 14 και ιν)
τα 3/24 µε την υπ' αριθµ. 7142/1920 συµβολαιογραφική πράξη µεταγεγραµµένη
στον τόµο ΙΓ και Αριθµό 76 στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα συµβόλαια αναγράφονται ως τίτλοι κτήσης
στο ΦΕΚ απαλλοτρίωσης.
Με την µε αρ. Πρωτ. RQ01100035535172 αίτηση κατάθεσης συµπληρωµατικών
στοιχείων που υποβλήθηκε την 8-12-2012 αναφέρεται από την ενιστάµενη ότι όλα
τα παραπάνω αναφερόµενα γεωτεµάχια εµπίπτουν εντός των ορίων του ΑΚ 5719
εκτός από τα γεωτεµάχια µε ΚΑΕΚ 190111112025 και 190111112026 τµήµατα
των οποίων µε εµβαδά 75 τµ και 94 τµ, εµπίπτουν εντός του όµορου ανταλλάξιµου
ακινήτου ΑΚ 5718 για το οποίο έχει υποβληθεί η µε αρ. Πρωτ, 19011/1264 ένσταση
της

Κτηµατικής

Υπηρεσίας.

Επίσης

όλες

οι

παραπάνω

ιδιοκτησίες

περιλαµβάνονται εξ ολοκλήρου και εντός των ορίων του ΑΚ 6651 (διπλοκατάληψη)
εκτός από τις ιδιοκτησίες µε ΚΑΕΚ 190111112022, 190111112023, 190111112024
και 190111112025, τµήµατα των οποίων µε εµβαδά 23 τµ, 52 τµ, 57τµ και 22
αντίστοιχα, εµπίπτουν µόνο εντός των ορίων του ΑΚ 5719, Οι ιδιοκτησίες αυτές
απεικονίζονται και στα επισυναπτόµενα σκαριφήµατα
ΕΠΕΙ∆Η το διεκδικούµενο µε την παρούσα ΑΚ 6651 εµπίπτει, εξ ολοκλήρου, εντός
των ορίων του ΑΚ 5719 και ως εκ τούτου τα οικόπεδα που διεκδικούνται µε τη µε
αρ. Πρωτ. 19011/1156 είναι τα ίδια που διεκδικούνται µε τη µε αρ.Πρωτ.
19011/1292 ένσταση.
www.dikigoros.gr
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ΕΠΕΙ∆Η όλες οι παραπάνω ιδιοκτησίες περιλαµβάνονται εξ ολοκλήρου και εντός
των ορίων του ΑΚ 6651 (Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, προέβη στην κατάληψη της
ανωτέρω έκτασης µε διαφορετικά πρωτόκολλα κατάληψης σε διαφορετικό χρόνο).
ΕΠΕΙ∆Η

έκταση

30000τµ

εντός

των

ορίων

του

∆ήµου

Αµπελοκήπων

παραχωρήθηκε νόµιµα στην Ε. Α.Ε. δυνάµει των ανωτέρω αναφερόµενων
εγγράφων.
ΕΠΕΙ∆Η

τα

οικόπεδα,

σήµερα

µε

ΚΑΕΚ

190111112002,

190111112003,

190111112004 190111112005, 190111112006, 190111112007, 190111112,008,
190111112009, 190111112010 190111112011, 190111112012, 190111112013,
190111112014, 190111112015, 190111112016. 190111112017, 190111112018,
190111112019, 190111112020, 190111112021, 190111112022, 190111112023,
190111112024, 190111112025, 190111112026 αποτελούν διαιρετά τµήµατα της
έκτασης των 30000τµ, τα οποία η Ε. Α.Ε. Τα µεταβίβασε µε νόµιµους
µεταγεγραµµένους τίτλους στους δικαιοπαρόχους των σηµερινών δικαιούχων,
όπως προκύπτει από το ιστορικό των επισυναπτόµενων τίτλων.
Για τους λόγους αυτούς,
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις ενστάσεις της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη, 4-12-2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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