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ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 40/12-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 416/2016

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

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήµερα την 12η-10-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 34608/7-10-2016
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 6 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Αποστόλου Στυλιανός
3.Γεωργαλή Ζωή
4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5.Καρκατζίνος Νικόλαος
6.Γκιζάρης Στέργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρκατζούνης Θεοφάνης
2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Πράτανος Απόστολος

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 1 ο εκτός της
ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από την Οικονοµική
Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό
είναι κατεπείγον.
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί
για το θέµα αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ύστερα από αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα : «Κατάθεση
αίτησης ενώπιον Ειρηνοδίκη για ένορκη βεβαίωση µαρτύρων, ορισµός
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δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της και για την παράσταση και
δέσµευση της σχετικής πίστωσης.».
Το ανωτέρω θέµα είναι κατεπείγον καθώς δικάσιµος µετά από αναβολή αιτήσει
των αντιδίκων για τη συζήτηση των ασφαλιστικών µέτρων ορίσθηκε η 18η-102016 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών και συνεπώς η διαδικασία ένορκης
βεβαίωσης µαρτύρων θα πρέπει να γίνει πριν την ανωτέρω διαδικασία.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα
Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγούµενος το ανωτέρω
θέµα έθεσε υπόψη την µε αριθµ. Πρωτ. 34944/11-10-2016 εισήγηση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία, µε την υπό αριθµό 1577/26.8.2016
απόφαση του ∆ηµάρχου και εν συνεχεία µε την υπ΄ αριθµό 367/2016 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ανατέθηκε στο δικηγόρο
Θεσσαλονίκης κο Ματέλλα Χρήστο η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων
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 προσωρινά η νοµή και κατοχή
του αιτούντος 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 στην κατατεθείσα αίτηση τοπογραφικό διάγραµµα υπό στοιχεία
Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α-Π-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 Να προστατευθεί η νοµή
και κατοχή του επιδίκου τµήµατος. Να υποχρεωθούν οι καθ’ ων να επαναφέρουν
τα πράγµατα στην προτέρα κατάσταση αποξηλώνοντας τη βάση από οπλισµένο
σκυρόδεµα, επαναφέροντας τον αγροτικό δρόµο στις διαστάσεις που αυτός είχε
πριν την παράνοµη καταπάτησή του. Να διαταχθεί η αποβολή του αντιδίκου εκ του
ως άνω τµήµατος αγροτικής οδού και η απόδοση και η εγκατάσταση του
αιτούντος σ` αυτή. Να απαγορευθεί στους καθ' ων στο µέλλον επί του ανωτέρου
ακινήτου του κάθε πράξη διακατοχής και προσβολής της νοµής του ως και
διατάραξη και παρακώλυση της νοµής και κατοχής του επί του ακινήτου του.
∆ικάσιµος µετά από αναβολή αιτήσει των αντιδίκων ορίσθηκε η 18.10.2016
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών .
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του πληρεξουσίου δικηγόρου θα
αποτελούσε αξιόλογο αποδεικτικό στοιχείο η κατάθεση κάποιων κατοίκων και
δη ηλικωµένων της περιοχής επί του πραγµατικού γεγονότος ότι το επίδικο
αποτελεί κοινοτική οδό.
Επειδή επιτρέπεται η εξέταση ενός µόνο µάρτυρα στο ακροατήριο και
επειδή για την υποστήριξη του συγκεκριµένου βασικού αγωγικού ισχυρισµού
είναι πλέον δικονοµικά εφικτό µόνον η λήψη ένορκων καταθέσεων, για το λόγο
αυτό αιτείται όπως αποφασισθεί η λήψη ένορκων βεβαιώσεων , µέχρι τριών
(3) από κατοίκους της περιοχής ενώπιον του Ειρηνοδίκη Βασιλικών .
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Η δαπάνη για την κατάθεση αίτησης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης είναι
75 ευρώ (πλέον ΦΠΑ ) και η παράσταση κατά τη διεξαγωγή της ένορκης
βεβαίωσης είναι 75 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Ύστερα από τα παραπάνω 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 7-10-2016 πρόταση ανάληψης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας για δέσµευση συνολικού ποσού 186,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6111 (α/α 765) δηλ. ποσού 93,00€ για την αµοιβή του δικηγόρου για τη
σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης και ποσού
93,00 Ευρώ για την παράστασή του κατά τη διεξαγωγή της ένορκης βεβαίωσης,
και την κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του 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 ύστερα από την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ κατά των 1)Ευάγγελου ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ του Ηρακλή και
της Ουρανίας και 2) Christiane (Κριστιάν) JARDEL (ΖΑΡΝΤΕΛ) του Ludovic
-Henri (Λουντοβίκ - Ενρί) και
της
Elodie (Ελοντί) συζ. Ευάγγελου
ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ, δικάσιµος της οποίας ορίστηκε η 18-10-2016 και ύστερα από το
αίτηµα του πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου κου Ματέλλα Χρήστου.
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 συνολικού ποσού 186,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6111 (α/α 765) δηλ. ποσού 93,00€ για την αµοιβή του δικηγόρου για τη
σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης και ποσού
93,00 Ευρώ για την παράστασή του κατά τη διεξαγωγή της ένορκης βεβαίωσης.

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος για τον τρόπο επιλογής των
δικηγόρων.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 416/2016.
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
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

