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Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε το 

ενδεχόµενο κατάργησης του 

Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών

Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 22η του µηνός 
Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 µ.µ., το  Συµβούλιο της Τοπικής 
Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:1531/οικ/16-1-2018 
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύµβουλο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και 
δηµοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΟΥ∆ΕΙΣ
2. ΝΤΙΣΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα ∆ηµοτική 
υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.

   Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών, µε παρόντα µέλη τρία(3) µέλη από σύνολο τριών (3)

µελών,  ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούµενος το 1ο θέµα της

ηµερήσιας  διάταξης  ενηµέρωσε τα µέλη  του  Τοπικού  Συµβουλίου  σχετικά µε  το  αρ.πρωτ.:1136/11-1-

2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης και την συνηµµένη σε αυτό υπ. αρ.

1/2018 απόφασης  Τοπικού  Συµβουλίου  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Βασιλικών  ,  µε  το  οποίο  ζητείται   το

Τοπικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση   σχετικά µε το ενδεχόµενο κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου

Βασιλικών.

    Ο Πρόεδρος  είπε  ότι  σύµφωνα  µε  τα  αναφερόµενα  στα  ανωτέρω  σχετικά  προτείνεται
σύµφωνα  µε  το  άρθρο  15  σχέδιο  νόµου  υπό  τον  τίτλο  “Σύσταση  και  τοπική  αρµοδιότητα
Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων Κτηµατολογικών Γραφείων του Οργανισµού”
πλήρης  κατάργηση  του  Υποθηκοφυλακείου  και  του  προσωρινού  Κτηµατολογικού  Γραφείου
Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης και µεταφορά τους σε άλλο Υποθηκοφυλακείο.Στη συνέχεια είπε ότι
το  Υποθηκοφυλακείο  Βασιλικών  ιδρύθηκε  το  έτος  1914,  µετά  την  απελευθέρωση  της
Θεσσαλονίκης  και  λειτουργεί  έως  σήµερα  έχοντας  ιστορική  σηµασία.  ∆ιαθέτει  πλούσιο  και
ανεκτίµητο αρχείο που αφορά στην πολιτιστική, λαογραφική και ιστορική ζωή της περιοχής των
Βασιλικών και κατ’ επέκταση όλου του ∆ήµου και είναι αδιανόητο να µεταφερθεί σε άλλο χώρο,
διότι ανήκει σε αυτούς που το δηµιούργησαν.Επίσης γεωγραφικά εξυπηρετεί όλα τα χωριά της
περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης ,που µέσα σε αυτά συµπεριλαµβάνεται η Περιστερά και της



∆υτικής  Χαλκιδικής  µε  τετραπλάσιο  όγκο  εργασίας  από  αυτά   τα  Υποθηκοφυλακεία  που
προτείνονται να διατηρηθούν στο άρθρο 15 του επί αναφερόµενου σχέδιο νόµου.Ειδικότερα για
τους δηµότες της Κοινότητάς  µας είναι ιδιαίτερης σηµασίας η ύπαρξη του Υποθηκοφυλακείου
στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Βασιλικών  ,  διότι  τα  Βασιλικά  είναι  κοντά  χιλιοµετρικά  και
εξυπηρετούνται  γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία , που ασφαλώς αυτός είναι και  ο στόχος της
παροχής  καλών  υπηρεσιών  προς  τον  πολίτη.Ο  Πρόεδρος  εισηγήθηκε  να  µην  καταργηθεί  το
Υποθηκοφυλακείο  Βασιλικών  και  το  Κτηµατολογικό  Γραφείο  Βασιλικών  για  τους  λόγους  που
περιγράφονται  παραπάνω  και  να  συµπαρασταθεί  το  Τοπικό  Συµβούλιο  Τοπικής  Κοινότητας
Περιστεράς σε κάθε σχετική προσπάθεια  διατήρησης των ανωτέρω σύµφωνα  µε την υπ. αρ.
1/2018 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών.

   Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

  Τα µέλη  µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

ψηφίζουν ως εξής:

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

να  µην καταργηθεί το Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών και το  Κτηµατολογικό  Γραφείο Βασιλικών
για τους λόγους όπως αυτοί περιγράφονται στην εισήγηση της Προέδρου και να συµπαρασταθεί
το Τοπικό Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς σε κάθε σχετική προσπάθεια διατήρησής
τους σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1/2018 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2018.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα

                                               Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                         ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                   


