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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 8/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με την ανάθεση της
διαδικασίας απαλλοτρίωσης των κοινοτικών ακινήτων στην Τ.Κ.
Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου.
Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 09:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε
σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 3983/14-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύμφωνα με το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτερα δικαστήρια.
Με το αριθ. 1731/08-03-2018 έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης
Μεταλλείων (αρ. πρωτ. εισερχομένου 3811/13-3-2018), με θέμα
«Αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού Αναργύρων του Δ. Αμυνταίου Π.Ε.
Φλώρινας», απεστάλλει κτηματολογικό διάγραμμα (2 φύλλα) που απεικονίζει
τη συνολική προς απαλλοτρίωση έκταση με τις επί μέρους ιδιοκτησίες καθώς
και κτηματολογικός πίνακας με τους φερόμενους ιδιοκτήτες, τα εμβαδά και τα
κύρια προσδιοριστικά στοιχεία μέρους των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) όπως
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αντικαταστάθηκε με το άρθρο 147 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α), θα πρέπει ο
Δήμος Αμυνταίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων ή μετά παρέλευσιν μηνός από της
αποστολής των κατά την παράγραφο 1 εγγράφων να απαντήσει στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, και να υποβάλλει
τυχόν ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τα ονόματα των ιδιοκτητών την
τοποθεσία, το είδος και την έκταση των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και
κοινοτικών ακινήτων.
Ο Πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα και με την αριθ. 1/2018 απόφασή του
Τοπικού Συμβουλίου Αναργύρων, την ανάθεση της διαδικασίας
απαλλοτρίωσης των Κοινοτικών Ακινήτων να δοθεί από κοινού στους
δικηγόρους 1. ΠΑΤΣΙΚΑ Ιωάννη του Αθανασίου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,
ΑΜΔΣ Κοζάνης 113 και ΑΦΜ 026750789, οδ. Βασ. Σοφίας 10, Πτολεμαΐδα, 2.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Σπυρίδωνα του Νικολάου, ΑΔΣ Θεσ/νίκης 5899 και ΑΦΜ
073193129, οδ. Πολυτεχνείου 12 Θεσ/νίκη, και 3. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Μάρθα του
Φίλιππου, ΑΔΣ Θεσ/νίκης 10984 και ΑΦΜ 141956306, Τενέδου 46 Θεσ/νίκη,
με αμοιβή ποσοστό επί του τελικού ποσού αποζημίωσης 1% για τον καθένα,
ήτοι συνολικά 3%.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) «Διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει
2. Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Η αριθ. 1/2018 απόφαση Τ.Σ. Αναργύρων
4. Το αριθ. 1731/08-03-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. 3811/13-3-2018) έγγραφο
του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων
5. Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους τους:
1. κ. ΠΑΤΣΙΚΑ Ιωάννη του Αθανασίου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,
ΑΜΔΣ Κοζάνης 113, ΑΦΜ 026750789, οδ. Βασ. Σοφίας 10,
Πτολεμαΐδα,
2. κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Σπυρίδωνα του Νικολάου, ΑΔΣ Θεσ/νίκης 5899 και
ΑΦΜ 073193129, οδ. Πολυτεχνείου 12 Θεσ/νίκη, και
3. κα. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Μάρθα του Φίλιππου, ΑΔΣ Θεσ/νίκης 10984 και
ΑΦΜ 141956306, Τενέδου 46 Θεσ/νικη,
προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τη συνολική διαδικασία
απαλλοτρίωσης των Κοινοτικών Ακινήτων, ως ορίζεται με το άρθρο 28 του Ν.
3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 147 του ν.
4495/2017 (ΦΕΚ 167Α).
Β. Η αμοιβή των άνω δικηγόρων θα ανέλθει σε ποσοστό επί του τελικού
ποσού αποζημίωσης 1% για τον καθένα, ήτοι συνολικά 3%.
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Γ. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνει με νεότερη απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Αμυνταίου, αφού οριστεί και εκταμιευτεί το τελικό ποσό της
αποζημίωσης, ώστε να είναι εξασφαλισμένη και η πίστωση για την πληρωμή
της δαπάνης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 101/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
3. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.
6. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

