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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-2-2015 

ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   16 / 2015 

 

Θ Ε Μ Α: «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 266/23-2-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «νξηζκνύ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Τελ πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 281 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Τελ πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Τα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ από 17.5/59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ 

ησλ Ο.Τ.Α.». 

ε) Τελ αξηζκ. 666/13-3-2014 αίηεζε ηεο θαο Μπνύθια Αλαζηαζίαο ηνπ Ισάλλε, δηθαηνύρνπ 

ηνπ αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ, έθηαζεο 6.037 η.κ., πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ 

σο Κνηκεηήξηα ρώξνπ. 

 

 

ΑΔΑ: 66Ι9ΟΡ93-ΔΨΖ



 2 

 Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη ε θα Μπνύθια 

Αλαζηαζία ηνπ Ισάλλε, είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ, έθηαζεο 6.037 η.κ., πνπ 

βξίζθεηαη εληόο ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ σο Κνηκεηήξηα ρώξνπ. Με ηελ αξηζκ. 666/13-3-2014 

αίηεζή ηεο πξνο ην Σύλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, εθθξάδεη ηελ πξόζεζε λα 

πσιήζεη ην αλσηέξσ αγξνηεκάρην ηεο, απνδερόκελε ηελ ηηκή ησλ 20,00 επξώ αλά 

ηεηξαγσληθό κέηξν, πνπ όξηζε ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο κε ηελ αξηζκ. 

8005/2008 απόθαζή ηνπ, σο πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο γηα όκνξα αγξνηεκάρηα. 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηίηισλ θπξηόηεηαο, ηελ ύπαξμε ελδερόκελσλ βαξώλ, ηελ 

παξάζηαζε θαηά ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πξόηεηλε λα 

νξηζηεί πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ε θα Γεκεηξηάδνπ Αλαηνιή (ΑΜ 4219), πνπ ζα αλαιάβεη ηηο 

αλσηέξσ εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τελ πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 281 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Τελ πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Τα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ από 17.5/59 Β.Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ 

ησλ Ο.Τ.Α.». 

ε) Τελ αξηζκ. 666/13-3-2014 αίηεζε ηεο θαο Μπνύθια Αλαζηαζίαο ηνπ Ισάλλε, δηθαηνύρνπ 

ηνπ αξηζκ. 49 αγξνηεκαρίνπ, έθηαζεο 6.037 η.κ., πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ 

σο Κνηκεηήξηα ρώξνπ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Οξίδεη πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηελ θα Γεκεηξηάδνπ Αλαηνιή (ΑΜ 4219), ε νπνία 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγμεη ηνπο ηίηινπο θπξηόηεηαο, ηελ ύπαξμε ελδερόκελσλ 

βαξώλ, λα παξαζηαζεί θαηά ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, 

ππεξαζπηδόκελε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 16. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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		2015-02-04T11:23:01+0200
	Athens




