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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27/2019
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Έγκριση
ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο
Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για διόρθωση
ιδιοκτησιακών προβλημάτων του Δήμου Αμυνταίου.
Στο Αμύνταιο, στις 07 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική 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. 1673/31-01-2019 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 τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν την έναρξη συζήτησης του δεύτερου (2ου) θέματος, προσήλθε στη
συνεδρίαση και ο δημοτικός σύμβουλος κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης.
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 πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μετά από αίτημα της εφορείας αρχαιοτήτων, εγκρίθηκε, με την αριθ. 243/2018
απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου, η ανταλλαγή ιδιόκτητων αγροτεμαχίων με
διαθέσιμες δημοτικές εκτάσεις ίσης αξίας της Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου
Για τα αγροτεμάχια με αριθμούς 40 και 41, τα οποία είναι διαθέσιμα προς
ανταλλαγή σύμφωνα με την αριθ. 356/25018 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου, τα
σχετικά στοιχεία είναι ανεπαρκή και θα χρειαστεί έρευνα για τους τίτλους
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ιδιοκτησίας, οι οποίοι έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 183 ν. 3463/2006, να
αναγράφονται στο κτηματολόγιο του Δήμου πλην όμως τέτοια εγγραφή δεν
υφίσταται. Ως εκ τούτου θα απαιτηθεί ενδελεχής έρευνα στις μερίδες του
Δήμου Αμυνταίου προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο Δήμος για κάθε περαιτέρω
ενέργεια.
Προτείνεται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος η κα ΣΥΛΛΑ – ΛΕΚΚΑ Ειρήνη
του Αθανασίου, με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Φ.127, και ΑΦΜ 043527332, για τη
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας στις μερίδες του Δήμου Αμυνταίου σχετικά με
τα αριθ. 40 και 41 αγροτεμάχια, για παροχή νομικής συμβουλής για τις
ενέργειες διόρθωσης τυχόν εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών, καθώς
και για προσφυγή ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστού Μονομελούς
Πρωτοδικείου Φλώρινας.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.

Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2664/98 ως ισχύει.
Την αριθ. πρωτ. 1663/31-1-2019 αίτηση της κας ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ Ε.
Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα. ΣΥΛΛΑ – ΛΕΚΚΑ Ειρήνη του
Αθανασίου, με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Φ.127, και ΑΦΜ 043527332, για τη
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας στις μερίδες του Δήμου Αμυνταίου σχετικά με
τα αριθ. 40 και 41 αγροτεμάχια, για παροχή νομικής συμβουλής για τις
ενέργειες διόρθωσης τυχόν εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών, καθώς
και για προσφυγή ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστού Μονομελούς
Πρωτοδικείου Φλώρινας.
Β. Η αμοιβή της άνω δικηγόρου θα ανέλθει στο ποσό των 1.763,80€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Γ. Διαθέτει την πίστωση του ποσού των 1.763,80€ από τον ΚΑΕ 00.6111
(Α.Α.Υ.: 2019/1906/04-02-2019) του προϋπολογισμού έτους 2019.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 27/2019
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.

