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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.11/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.

Αριθµός απόφασης 108/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κύριο Σπυρίδωνα Αναγνώστου
προκειµένου να προβεί σε έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Ο.Τ. 920 της
πολεοδοµικής ενότητας - Βατάν Επέκταση και στα Ο.Τ. 164-189 της πολεοδοµικής
ενότητας Αναθεώρηση Εθνικού Σταδίου
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 23 του µήνα Απριλίου 2012,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.31615/19-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6
τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το … 9ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτ. ιε του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, 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.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις
περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του
Κ.∆.Κ.»
Β. Την από 12-04-2012 αναφορά της ∆/νσης Πολεοδοµίας που έχει ως εξής: «Σας αναφέρω ότι
µε την 806/2009 απόφαση ∆Σ, έχει εγκριθεί καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων στο Ο.Τ. 920 της
πολεοδοµικής ενότητας Βατάν – Επέκταση, δικαιούχος των οποίων είναι ο κ. Γεώργιος Τσερτικίδης
του Θεοδώρου µε κ.κ. 037418. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία της αποζηµίωσης,
απαιτείται νοµικός προκειµένου να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω διαδικασίας.»
Γ. Την από 09-04-2012 αναφορά της ∆/νσης Πολεοδοµίας που έχει ως εξής: «Σας αναφέρω ότι
µε την 104/2012 απόφαση ∆Σ, έχει εγκριθεί καταβολή αποζηµίωσης επικειµένων στα Ο.Τ. 164-189
της πολεοδοµικής ενότητας Αναθεώρηση – Εθνικού Σταδίου, που αφορά τη διάνοιξη της οδού
πλατείας Ηρώων και συγκεκριµένα για την ιδιοκτησία των Φωλίδη Πολυχρόνη, Φωλίδη Παναγιώτη
και Φωλίδη Κοσµά. Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία της αποζηµίωσης, απαιτείται νοµικός
προκειµένου να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω ιδιοκτησίας.»
∆. Το γεγονός ότι στο δήµο Κατερίνης δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβουλος
Κατόπιν των παραπάνω ο προεδρεύων κάλεσε το σώµα να αναθέσει σε δικηγόρο τα παραπάνω.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Παρέχει εντολή στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Σπυρίδωνα Αναγνώστου (Α.Μ. 365) προκειµένου να
προβεί σε έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος σχετικά µε αποζηµίωση των φακέλων:
1. Γεώργιος Τσερτικίδης, Ο.Τ. 920, Βατάν – Επέκταση (αρ.πρωτ. αίτησης 3168/11-04-2012)
2. Πολυχρόνης Φωλίδης, Παναγιώτης Φωλίδης και Κοσµάς Φωλίδης, Ο.Τ. 164-189, Αναθεώρηση
Εθνικού Σταδίου
Η αµοιβή του δικηγόρου θα οριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 281
του Κ.∆.Κ. δηλαδή µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δαπάνη για την αµοιβή του θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.00.6111 και 02.10.6111 του
προϋπολογισµού του δήµου µας οικονοµικού έτους 2012.
Μειοψηφούντων των κυρίων Μηλιώτη Νικολάου και Χρήστου Καραφουλίδη, διότι κατά τη
γνώµη τους θα έπρεπε ο δήµος να διαθέτει Νοµικό Σύµβουλο προκειµένου να τον εκπροσωπεί στις
διάφορες υποθέσεις του.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 108/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 26-04-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Ζωή Σερετίδου

Κ.Σ.
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