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ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 44/9-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 454/2016

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικηγόρο έρευναςχειρισµού υπόθεσης του ∆ήµου
και δέσµευση της σχετικής
πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήµερα την 9-11-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 38202/4-11-2016
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 και τα 6 µέλη ,δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
1.Καρκατζίνος Νικόλαος
Αποστόλου Στυλιανός
2.Αναγνώστου Πασχάλης
Γεωργαλή Ζωή
3.Γκιζάρης Στέργιος
Πράτανος Απόστολος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

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 αφού εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη την από 23-2-2016 εισήγηση του γραφείου Απαλλοτριώσεων &
∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε την οποία αιτείται
την ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία και
Κτηµατολογικά Γραφεία σχετικά µε την εταιρεία µε την επωνυµία “Ελληνική
Βιοµηχανία Επίπλων Κουζίνας Ε.Β.Ε.Κ.” η οποία φαίνεται στους
κτηµατολογικούς πίνακες της αριθ. 69 πράξης εφαρµογής ως ιδιοκτήτρια της
υπ΄αριθ. 0302003 ιδιοκτησίας. Σύµφωνα µε την εν λόγω πράξη η ιδιοκτησία της
τακτοποιείται στο οικόπεδο 01 του οικοδοµικού τετραγώνου Γ244, ενώ,
επικείµενα της ιδιοκτησίας της βρίσκονται σε εδαφικά τµήµατα που υπέστησαν
µεταβολή και για τα οποία η γη έχει ήδη περιέλθει σε νέο ιδιοκτήτη. Με το από
16-08-2016 έγγραφο του ΓΑ∆Π ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έγγραφο η
υπηρεσία καλούσε την εταιρεία να αποµακρύνει κάθε είδους επικείµενο
(συρµατοπερίφραξη, κ.λ.π.) και να οριοθετήσει το νέο της οικόπεδο µε αριθµό
01 του οικοδοµικού τετραγώνου Γ244, προκειµένου να υλοποιηθεί η ρυµοτοµία
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όπως αυτή καθορίζεται από την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη, καθώς και να
τακτοποιηθούν τα όµορα οικόπεδα. Ύστερα από επιτόπου µετάβαση στην
ιδιοκτησία της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι είναι εγκαταλελειµµένη και έτσι δεν
κατέστη δυνατή η επίδοση του σχετικού εγγράφου.
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή η πρόσβαση για έρευνα στα
Κτηµατολογικά γραφεία-Υποθηκοφυλακεία επιτρέπεται µόνο σε δικηγόρους
πρότεινε την ανάθεση στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Μαγγιώρη Χριστίνα (Α.Μ.
7289), της έρευνας στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά Γραφεία
σχετικά µε την εύρεση του ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας µε κτηµ. Αριθµό 0302003
στην αριθµ. 69 Πράξη Εφαρµογής καθώς και σε οποιαδήποτε αρµόδια υπηρεσία
απαιτηθεί και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Έθεσε επίσης υπόψη την από 4/11/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της
Οικονοµικής υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 297,60€ προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2016 για την αµοιβή της δικηγόρου (3 ώρες * 80 ευρώ = 240 ευρώ + 24%
ΦΠΑ) και πρότεινε τη σχετική δέσµευση (α/α 814)
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του
Προέδρου, της αρµόδιας υπηρεσίας και τις
διατάξεις του άρθ. 72 του
Ν.3852/2010,του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 113/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

µε πλειοψηφία

1.
Αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Μαγγιώρη Χριστίνα (Α.Μ. 7289),
την έρευνα στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά Γραφεία καθώς
και σε οποιαδήποτε αρµόδια υπηρεσία απαιτηθεί για την εύρεση του ιδιοκτήτη
της ιδιοκτησίας µε κτηµ. Αριθµό 0302003 στην αριθµ. 69 Πράξη Εφαρµογής
2. ∆εσµεύει πίστωσης ποσού 297,60€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 για την
αµοιβή της δικηγόρου (3 ώρες * 80 ευρώ = 240 ευρώ + 24% ΦΠΑ) (α/α 814)
Ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος διαφωνεί µε τον τρόπο επιλογής των
δικηγόρων.
Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος ψηφίζει λευκό ως προς τον τρόπο επιλογής των
δικηγόρων.
Η ∆.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος) ψηφίζει λευκό ως προς
τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 454/2016.
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
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

