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ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆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. 186/2017

ΘΕΜΑ:

Ορισµός δικηγόρου για τον
εντοπισµό τίτλων και
αιτιών
κτήσης εµπραγµάτων δικαιωµάτων
για την υποβολή δηλώσεων στο
Εθνικό
Κτηµατολόγιο (περιοχές
Τριλόφου,
Καρδίας,
Αγίας
Παρασκευής) 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 14ο θέµα της
ηµερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη την από 6-3-2017 εισήγηση της ∆/σνης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου για τον ορισµό δικηγόρου για τον εντοπισµό τίτλων και αιτιών
κτήσης εµπραγµάτων
δικαιωµάτων για την υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο (περιοχές Τριλόφου, Καρδίας, Αγίας Παρασκευής).
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Συγκεκριµένα από 10 Οκτωβρίου 2016 µέχρι 10 Απριλίου 2017 υποβάλλονται
∆ηλώσεις της ακίνητης περιουσίας στο Κτηµατολόγιο για τις Κοινότητες Τριλόφου,
Καρδίας και Αγίας Παρασκευής.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έχει ήδη ξεκινήσει τη συγκέντρωση των
απαιτούµενων στοιχείων και έχει αρχίσει τη συµπλήρωση των εντύπων. Κατά τη
συγκέντρωση των στοιχείων παρατηρήθηκαν ορισµένες δυσκολίες σχετικά µε τους
τίτλους κυριότητας ακινήτων, είτε εντός των οικισµών, είτε στα αγροκτήµατα οι
οποίες µε τα στοιχεία που υπάρχουν στην Υπηρεσία δεν είναι εφικτό να
αντιµετωπισθούν. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ο
οικισµός
Τριλόφου ως
προϋφιστάµενος του 1923 δεν έχει ρυµοτοµικό σχέδιο , ενώ για µεγάλο µέρος
αυτού δεν έχουν εκδοθεί παραχωρητήρια από το Υπουργείο Γεωργίας µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχουν καθόλου τίτλοι κυριότητας και το δικαίωµα
ιδιοκτησίας να πρέπει να θεµελιωθεί στους προβλεπόµενους στο νόµο τρόπους
κτήσης κυριότητας των κοινόχρηστων εκτάσεων. Επίσης έχει συντελεσθεί
µεταβίβαση διαφόρων ακινήτων αιτία κληρονοµιάς προς την άλλοτε Σχολική
Εφορία Τριλόφου απο τον Αντώνιο Ματράκη. Η από έτος 1956 συνταχθείσα
αποδοχή κληρονοµιάς µε βάση τα µέχρι σήµερα στοιχεία πιθανόν να υπήρξε
ελλιπής καθώς ο Αντώνιος Ματράκης κατέστησε κληρονόµο του τη Σχολική
Εφορία και την Εκκλησία επί όλης της ακίνητης περιουσίας του και εποµένως
απαιτείται έρευνα για την εύρεση της συνολικής ακινητης περιουσίας του ως άνω
διαθέτη .
Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η παροχή νοµικών υπηρεσιών
συνιστάµενη κυρίως στην έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό
Γραφείο Βασιλικών για τον εντοπισµό των εµπραγµάτων δικαιωµάτων , των
τίτλων κτήσης και του τρόπου (αιτίας )κτήσης αυτών προκειµένου να
παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές στην Τεχνική Υπηρεσία για τη σύνταξη των
δηλώσεων ιδιοκτησίας.
Εν όψει των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 36 &2α του Ν 4194/2013
προτείνεται να ανατεθεί σε ∆ικηγόρο η παροχή των ανωτέρω νοµικών υπηρεσιών
Η αµοιβή του δικηγόρου εκτιµάται σε: τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00)
προ ΦΠΑ και τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (€4.960,00) µε ΦΠΑ (24%),
και υπολογίζεται ως ακολούθως:
Εκτιµώµενος συνολικός χρόνος απασχόλησης: πενήντα (50) ώρες
Αµοιβή ανά ώρα απασχόλησης: 80 ευρώ/ώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), και
Συνολική αµοιβή (προ ΦΠΑ): 50 ώρες x 80 ευρώ/ώρα = 4.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ
24%)
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί στο δικηγόρο
Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή
να αποφασίσει σχετικά.
Έθεσε επίσης υπόψη την από 10-3-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για
δέσµευση πίστωσης ποσού 4.960,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ.
Έτους 2017 για την αµοιβή του δικηγόρου (α/α 343) και την κάλεσε να αποφασίσει
σχετικά. Με την αριθ. 166/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε έγκριση
πραγµατοποίησης της δαπάνης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου και τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Π.∆. 80/2016 και της αριθ.
2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

µε πλειοψηφία

1.Αναθέτει στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), τον εντοπισµό
τίτλων και αιτιών κτήσης εµπραγµάτων δικαιωµάτων για την υποβολή δηλώσεων στο
Εθνικό
Κτηµατολόγιο (περιοχές
Τριλόφου, Καρδίας, Αγίας
Παρασκευής).
Συγκεκριµένα την έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο
Βασιλικών για τον εντοπισµό των εµπραγµάτων δικαιωµάτων , των τίτλων
κτήσης και του τρόπου (αιτίας )κτήσης αυτών προκειµένου να παρασχεθούν οι
πληροφορίες αυτές στην Τεχνική Υπηρεσία για τη σύνταξη των δηλώσεων
ιδιοκτησίας.
2.∆εσµεύει πίστωση ποσού 4.960,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ.
Έτους 2017 για την αµοιβή του δικηγόρου (α/α 343). Με την αριθ. 166/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης.
Τοποθετήθηκαν µε λευκό οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος και Αγοραστούδη Ευγενία
λόγω του τρόπου επιλογής των δικηγόρων.
Λευκό ψήφισε ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης σύµφωνα µε την πάγια θέση του για
σύσταση νοµικής υπηρεσίας στο ∆ήµο.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 186/2017.
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
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων
εξήντα ευρώ 4.960,00€ 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 343 στο βιβλίο
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 23.934,89€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

