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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο Σ ΠΑΣ ΜΑ
Από το υπ αριθµ. 7/8-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 90/2017

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συµπλήρωση της
υπ’αριθµ.
300/2016
απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά
µε: «Ανάθεση σε δικηγόρο της
διαδικασίας διόρθωσης αρχικών
Κτηµατολογικών εγγραφών στο
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Πλαγιαρίου
της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας
του ∆ήµου Θέρµης και δέσµευση
της σχετικής πίστωσης» και
δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα
την 8η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή
Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 3566/3-2-2017 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 7 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕΣ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Γκιζάρης Στέργιος
3.Καρκατζίνος Νικόλαος
4.Αναγνώστου Πασχάλης
5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Πράτανος Απόστολος
7.Αγοραστούδη Ευγενία
8.(αναπληρωµατικό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαλή Ζωή
2. Αποστόλου Στυλιανός

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 9ο θέµα της
ηµερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη την από 30-1-2017 εισήγηση της ∆/νσης τεχνικών
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υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία µε την 300/2016 απόφαση της Οικονοµικής
επιτροπής ∆ήµου Θέρµης ανατέθηκε η διόρθωση των αρχικών κτηµατολογικών
εγγραφών στο Κτηµατολογικό Γραφείο Βασιλικών που αφορούν τη ∆. Κ.
Πλαγιαρίου, ∆. Ε. Μίκρας, ∆ήµου Θέρµης, στην κ.Κέκη Μαρία, δικηγόρο µε
Α.Μ.6268.
Σε εκτέλεσε των ανωτέρω υπογράφηκε
το από τον Ιούλιο του 2016
συµφωνητικό ανάθεσης των εργασιών.
Στη συνέχεια η δικηγόρος κ.Κέκη Μαρία υπέβαλλε την:
 µε αρ.πρ.44122/19-12-2016 για παράταση του χρόνου παράδοσης των
εργασιών που της ανατέθηκαν
 µε αρ.πρ.2816/30-1-2017 αίτηση για παράταση του συµβατικού χρόνου και
την τροποποίηση του ποσού της αµοιβής, λόγω επιπλέον αναγκαίων
ενεργειών που προέκυψαν µετά από έρευνα
Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:
«Α) Προκειµένου να γίνουν όλες οι απαιτούµενες διορθώσεις χρειάζεται σε
κάθε περίπτωση η προσκόµιση µίας σειράς δικαιολογητικών, των οποίων η έκδοση
περιλαµβάνει κάποιο κόστος. Πρόκειται για έξοδα τα οποία καµία σχέση δεν έχουν
µε την προϋπολογισµένη αµοιβή του δικηγόρου, αλλά αφορούν δαπάνες για την
έκδοση κτηµατογραφικών διαγραµµάτων, αντιγράφων τίτλων ιδιοκτησίας,
αντιγράφων µερίδων, πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, τα οποία είναι απαραίτητα είτε
για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος, είτε για την
καταχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998. Το
κόστος αυτό προϋπολογίστηκε σύµφωνα µε την από 7-10-2016 εισήγηση µου, στο
ποσό των 2.210 Ευρώ, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει επιλυθεί το θέµα της
προκαταβολής των εξόδων αυτών, µε αποτέλεσµα να µην έχουµε προχωρήσει στην
έκδοση των σχετικών και προαπαιτούµενων δικαιολογητικών.
Β) Σε κάποιες περιπτώσεις από τις αναφερόµενες στην από 16-6-2016
εισήγηση του Γραφείου Απαλλοτριώσεων και ∆ηµοτικής Περιουσίας (βλ. υπό
στοιχεία 3-9, 18) στο Κτηµατολόγιο εµφανίζονται τα εν λόγω ακίνητα ως
αγροτεµάχια, ενώ πρόκειται για δρόµους, ρέµατα, έλη-µπάρες, των οποίων πρέπει
να γίνει ο εντοπισµός τους, η διόρθωση και η ορθή καταχώρηση στο Κτηµατολόγιο,
όπου θα λάβουν άλλο αριθµό ΚΑΕΚ Ειδικής Έκτασης (ΕΚ).
Πρόκειται για µια άλλη διαδικασία, όχι ιδιαίτερα συνήθη. Απευθυνθήκαµε
λοιπόν στο Κτηµατολόγιο, προκειµένου να µας κατατοπίσει σχετικά και να µας
υποδείξει τον ενδεδειγµένο τρόπο και διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθηθεί,
ώστε να γίνουν οι διορθώσεις αυτές. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε κάποια ενηµέρωση
σχετική από το Κτηµατολόγιο, ώστε να ξέρουµε µε σαφήνεια τις επόµενες µας
ενέργειες σχετικά µε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε θα χρειαστεί να επανέλθουµε
ζητώντας εκ νέου οδηγίες.
Γ) Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις (βλ. υπό στοιχεία 1, 10-17, 19, 21 της ως
άνω εισήγησης) τα ακίνητα εντοπίζονται σε άλλες θέσεις από τις πραγµατικά
υφιστάµενες τους (π.χ. αναφέρεται στα κτηµατολογικά φύλλα άλλος αριθµός
τεµαχίου από τον πραγµατικό, ή αναφέρεται το ακίνητο ως ανεντόπιστο, ενώ έχει
αριθµό τεµαχίου ). Το Κτηµατολόγιο για να προβεί στις σχετικές διορθώσεις ζητά
την προσκόµιση τοπογραφικού διαγράµµατος σφραγισµένου από τη ∆ιεύθυνση
Γεωργίας καθώς και σχετική βεβαίωση, όπου θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη
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θέση βρίσκεται το συγκεκριµένο ακίνητο. Η ∆ιεύθυνση Γεωργίας από την πλευράς
της για να προχωρήσει στην έκδοση αυτής της βεβαίωσης ζητά από εµάς την
προσκόµιση κτηµατογραφικού διαγράµµατος για το κάθε ακίνητο που χρήζει
εντοπισµού. Αυτό συνεπάγεται για εµάς τόσο χρόνο, αφού απαιτείται η συνδροµή
και η συνεργασία περισσοτέρων υπηρεσιών, όσο και κόστος αφού για την έκδοση
κάθε κτηµατογραφικού διαγράµµατος απαιτείται η καταβολή ποσού 33, 00 Ευρώ +
3,00 Ευρώ µεγαρόσηµο (πρόκειται για κόστος προϋπολογισµένο στην από 7-10-2016
εισήγηση µου).
∆) Τα ακίνητα τα αναφερόµενα στα υπό στοιχεία 26, 27, 29, 30 (συνολικά 17),
όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Κτηµατολόγιο,
εµφανίζονται σήµερα κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Για να γίνει η σχετική
διόρθωση και να εµφανίζονται αυτά πλέον στην κυριότητα του ∆ήµου Θέρµης, θα
πρέπει να υποβληθεί για τα ακίνητα αυτά αίτηση του άρθρου 6 παρ. 4 του ν.
2664/1998 (διοικητική διαδικασία). Η υποβολή των αιτήσεων αυτών περιλαµβάνει
επιπλέον χρόνο και κόστος, καθώς για την υποβολή της σχετικής αίτησης απαιτείται
η προσκόµιση από πλευράς του ∆ήµου πιστοποιητικών ιδιοκτησίας του (βλ.
προϋπολογισµένο κόστος στην από 7-10-2016 εισήγηση µου).
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητείται η παράταση του χρόνου
παράδοσης του έργου, που µου ανατέθηκε µε το από 2-8-2016 συµφωνητικό
ανάθεσης για τη διόρθωση των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών που αφορούν
ακίνητα στη ∆. Κ. Πλαγιαρίου της ∆. Ε. Μίκρας του ∆ήµου Θέρµης µέχρι την 31η12-2017, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της από 2-8-2016 σύµβασης ανάθεσης
όσον αφορά το χρόνο παράδοσης του έργου έως την 31η-12-2017.
ΙΙ) Στο υπό στοιχείο (∆) αναφέρονται 17 ακίνητα που εµφανίζονται σήµερα
κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αντί του ∆ήµου Θέρµης. Το ιδιοκτησιακό τους
καθεστώς, όπως αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία του Κτηµατολογίου σήµερα,
προέκυψε µετά την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα κτηµατολογικά φύλλα του
Κτηµατολογικού Γραφείου Βασιλικών και στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Βασιλικών. Για την έρευνα αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 300/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης, είχε προϋπολογιστεί αµοιβή δικηγόρου
ποσού 400,00 Ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 96,00 Ευρώ και συνολικά 496,00 Ευρώ.
Σύµφωνα µε την ίδια υπ’ αριθµ. 300/2016 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης, και το από 2-8-2016 συµφωνητικό ανάθεσης προβλέπεται
ότι για τυχόν περαιτέρω ενέργειες διοικητικές ή δικαστικές, που θα απαιτηθούν για
την πραγµατοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων και θα προκύψουν µετά την
έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων αυτών, αυτές θα πρέπει να
αναφέρονται ρητά και εγγράφως και να κοστολογούνται, ώστε να συµφωνηθεί
παράταση της προθεσµίας παράδοσης του έργου και προϋπολογισµός των πιθανών
εξόδων που συνεπάγονται οι ενέργειες αυτές.
Για τα ως άνω 17 ακίνητα επιβάλλεται να υποβληθούν αιτήσεις του άρθρου 6
παρ. 4 του ν. 2664/1998, να πραγµατοποιηθούν δηλαδή περαιτέρω διοικητικές
ενέργειες, για τις οποίες όµως δεν έχει προϋπολογιστεί αµοιβή δικηγόρου, καθώς
αυτές προέκυψαν στη συνέχεια και µετά την προαναφερόµενη έρευνα στα οικεία
κτηµατολογικά φύλλα του Κτηµατολογίου Βασιλικών και βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, οπότε δεν ήταν εκ των προτέρων γνωστές.
Επειδή τα έξοδα των ενεργειών υποβολής αιτήσεων του άρθρου 6 παρ. 4 του
ν. 2664/1998 για τα ως άνω ακίνητα έχουν προϋπολογιστεί στην από 7-10-2016
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εισήγηση µου, ενώ αντίθετα δεν έχει προϋπολογιστεί αµοιβή δικηγόρου για τις
παραπάνω ενέργειες.
Για την υποβολή των αιτήσεων του 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 για τα
προαναφερόµενα 17 ακίνητα υπολογίζεται ως χρόνος απασχόλησης περίπου 5 ώρες
Χ 80,00 Ευρώ/ώρα = 400,00 Ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 96,00 Ευρώ και συνολικά 496,00
Ευρώ.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί η από 2-8-2016 σύµβαση
ανάθεσης και ως προς το ποσό της αµοιβής του έργου και να προστεθεί σε αυτήν και
η αµοιβή δικηγόρου για τις ως άνω περαιτέρω διοικητικές ενέργειες υποβολής των
αιτήσεων του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 για τα παραπάνω 17 ακίνητα,
δηλαδή να συµπεριληφθεί επιπλέον ποσό 400,00 Ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 96,00 Ευρώ
και συνολικά ποσό 496,00 Ευρώ.»
Ύστερα από τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται:
1. την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών µέχρι την 31-12-2017 και
2. την τροποποίηση –συµπλήρωση της µε αρ. 300/2016 Απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ως προς το ποσό της αµοιβής,
στο ποσό των 7.874,00 ευρώ, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή της
δικηγόρου
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση –συµπλήρωση της
µε αρ. 300/2016 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ως
ανωτέρω και την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών που ανατέθηκαν
στη δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ.Κέκη Μαρία έως την 31η-12-2017, κάλεσε δε την
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τις
διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.∆. 80/2016 και της αρ.
2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών και του Κώδικα
∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013)

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι

µε πλειοψηφία

Τροποποιεί και συµπληρώνει την υπ’ αριθµ. 300/2016 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης σχετικά µε : «Ανάθεση σε δικηγόρο της διαδικασίας
διόρθωσης αρχικών Κτηµατολογικών εγγραφών στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
Πλαγιαρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας του ∆ήµου Θέρµης και δέσµευση της
σχετικής πίστωσης» ως το ποσό και το χρόνο παράδοσης των εργασιών ως εξής:
1. Παρατείνει το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών που ανατέθηκαν στη δικηγόρο
Θεσσαλονίκης λόγω των επιπλέον αναγκαίων ενεργειών που προέκυψαν µετά από
έρευνα, έως την 31-12-2017 και
2. Εγκρίνει την επιπλέον πίστωση ποσού 496,00€ για την αµοιβή της δικηγόρου, για
την υποβολή των αιτήσεων του 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 για τα προαναφερόµενα
στην εισήγηση 17 ακίνητα, η οποία δεν προβλέφθηκε αρχικά.
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3. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 7.874,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α
244) πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την εκτέλεση των εργασιών και την αµοιβή της
δικηγόρου.
Οι ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Πράτανος Απόστολος και Αγοραστούδη Ευγενία
(αναπληρωµατικό µέλος) διαφωνούν ως προς την ανάθεση και την επιπλέον χρέωση
του ποσού.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 90/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους 7.874,00€
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 244 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη:
ΚΑΕ 02.00.6111- 76.570,59€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαΐδου Ελένη

