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ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 12/14-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 183/2017

ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης ενώπιον
Ειρηνοδίκη για ένορκη βεβαίωση
µαρτύρων, ορισµός δικηγόρου για τη
σύνταξη και κατάθεσή της και για
παράσταση και δέσµευση της σχετικής
πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήµερα την 14η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική
Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 8081/10-3-2017 πρόσκληση
συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών
βρέθηκαν παρόντα τα 8 µέλη ,δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος
Αγοραστούδη Ευγενία
Αποστόλου Στυλιανός
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης
Πράτανος Απόστολος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Πασχάλης

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 11ο της
ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την αριθ. 527/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ανατέθηκε στο δικηγόρο
Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), η κατάθεση αγωγής νοµής από το
∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ κατά των 1)Ευάγγελου ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ του Ηρακλή και
της Ουρανίας , κατοίκου Θεσσαλονίκης και 2)Christiane (Κριστιάν) JARDEL
(ΖΑΡΝΤΕΛ) του Ludovic -Henri (Λουντοβίκ - Ενρί) και της Elodie (Ελοντί) συζ.
Ευάγγελου ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ , κατοίκου Θεσσαλονίκης µε αίτηµα να εκδοθεί
απόφαση µε την οποία να αναγνωρίζεται η νοµή και κατοχή του ενάγοντος επί
του επιδίκου τµήµατος ήτοι επί τµήµατος αγροτικής οδού 233 τ.µ κείµενου στο
αγρόκτηµα Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης Θεσσαλονίκης της Περιφερείας του
Ειρηνοδικείου , Υποθηκοφυλακείου και Κτηµατολογικού Γραφείου Βασιλικών
, στη θέση “ΓΚΙΡΙΕΝΙΑ” ή “ΓΚΙΡΕΝΙΑ” όπως εµφαίνεται στο συνηµµένο
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στην κατατεθείσα αγωγή τοπογραφικό διάγραµµα υπό στοιχεία Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-ΑΠ-Λ µε διαστάσεις σε πλευρά Λ-Μ µ.γ 15,15, σε πλευρά Μ-Ν µ.γ 14,78, σε
πλευρά Ν-Ξ 6,10 µ.γ , σε πλευρά Ξ-Ο 7,75 γ.µ , σε πλευρά Ο-Α 19,27 µ.γ , σε
πλευρά Α-Π 3,98 µ.γ και σε πλευρά Π-Λ 62 µ.γ και να προστατευθεί η νοµή και
κατοχή του ∆ήµου επί του επιδίκου τµήµατος.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 2/3/2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία ο κ. Ματέλλας µε το αριθ. 5970/23-02-2017
έγγραφό του ενηµερώνει ότι µε την ισχύουσα Πολιτική ∆ικονοµία , στην
τακτική διαδικασία δεν εξετάζεται µάρτυρας στο ακροατήριο αλλά είναι
εφικτή η λήψη ένορκων βεβαιώσεων , µέχρι πέντε (5) για την απόδειξη και
µέχρι τρεις (3) για την αντίκρουση (άρθρο 421 επ Κπολ∆ικ).
Οι ένορκες αυτές καταθέσεις πρέπει να κατατεθούν στο ∆ικαστήριο το
αργότερο µε την κατάθεση των προτάσεων που για τη συγκεκριµένη υπόθεση
είναι η 31.3.2017 (άρθρο 421 επ ΚΠολ∆ικ)
Η λήψη τέτοιων ενόρκων βεβαιώσεων είναι αναγκαία για την απόδειξη
των ισχυρισµών του ενάγοντος ∆ήµου Θέρµης .
Ανεξαρτήτως του αριθµού των µαρτύρων που τελικώς θα καταθέσουν
η δαπάνη για την κατάθεση της αίτησης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης και
την παράσταση κατά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης είναι 75 ευρώ (πλέον
ΦΠΑ ) ενώ απαιτείται η καταβολή αµοιβής σε δικαστικό επιµελητή
για την επίδοση της αίτησης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης στους δύο
αντιδίκους .
Ύστερα από τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται τη λήψη
απόφασης για κατάθεση αίτησης ενώπιον Ειρηνοδίκη για ένορκη βεβαίωση
µαρτύρων, ύστερα από την κατάθεση αγωγής νοµής από το ∆ΗΜΟ
ΘΕΡΜΗΣ κατά των α)Ευάγγελου ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ του Ηρακλή και της
Ουρανίας , κατοίκου Θεσσαλονίκης και β) Christiane (Κριστιάν) JARDEL
(ΖΑΡΝΤΕΛ) του Ludovic -Henri (Λουντοβίκ - Ενρί) και της Elodie (Ελοντί)
συζ. Ευάγγελου ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ , κατοίκου Θεσσαλονίκης
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε να αποφασιστεί η κατάθεση της
αίτησης και να ανατεθεί στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ.
4827), η σύνταξη και κατάθεσής της και η παράστασή του στη δικάσιµο που θα
οριστεί, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Τέλος έθεσε υπόψη την από 10-3-2017 πρόταση ανάληψης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας για δέσµευση πίστωσης ποσού 93,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111
(α/α 341) για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για τη λήψη ένορκης
βεβαίωσης και για την παράστασή του κατά τη διεξαγωγή της ένορκης
βεβαίωσης και την κάλεσε να προβεί στη σχετική δέσµευση.
Με την αριθ. 166/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
πραγµατοποίηση δαπάνης.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση της Προέδρου της , τις διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου
72 Ν.3852/2010, του Κώδικα ∆ικηγόρων και τις σχετικές αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

µε πλειοψηφία

1.
Την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδίκη για ένορκη βεβαίωση
µαρτύρων για την απόδειξη των ισχυρισµών του ενάγοντος ∆ήµου Θέρµης ο
οποίος έχει καταθέσει αγωγής νοµής από το ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ κατά των
1)Ευάγγελου ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ του Ηρακλή και της Ουρανίας , κατοίκου
Θεσσαλονίκης και 2)Christiane (Κριστιάν) JARDEL (ΖΑΡΝΤΕΛ) του Ludovic Henri (Λουντοβίκ - Ενρί) και της Elodie (Ελοντί) συζ. Ευάγγελου
ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ , κατοίκου Θεσσαλονίκης
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2.
Τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης από το δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827) και την παράστασή του στην εξέταση των
µαρτύρων.
3.
∆εσµεύει πίστωση ποσού 93,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α 341)
για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης και
για την παράστασή του δικηγόρου κατά τη διεξαγωγή της ένορκης βεβαίωσης.
Με την αριθ. 166/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
πραγµατοποίηση δαπάνης.
Λευκό ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος σύµφωνα µε την πάγια θέση του για
σύσταση Νοµικής Υπηρεσίας στο ∆ήµο.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 183/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού ενενήντα τριών
ευρώ (93,00€) είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού
της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και
ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης
και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 341 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών
Πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 29.399,57€ στον Κ.Α.Ε. 02.00.6111
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

