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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 10/28-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ.  144/2017                          ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής      

γνωµοδότησης για άσκηση 

προσφυγής ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006 και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης 

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η-2-2017 ηµέρα Τρίτη  

και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την 

υπ’αριθ. 6278/24-2-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 τουΝ.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  τα  5  µέλη, δηλαδή: 

 

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1.  Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 

2.  Γεωργαλή Ζωή         1. Καρκατζούνης Θεοφάνης 

      3.   Καρκατζίνος Νικόλαος                                 2. Πράτανος Απόστολος 

4. Γκιζάρης Στέργιος     3. Αποστόλου Στυλιανός 

5.  Mοσχόπουλος Μοσχόπουλος    4. Αναγνώστου Πασχάλης  

           

                                    

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ∆ήµου  

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

 
  Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 13ο  της 

ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 1 περ. ιβ) και παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

προκειµένου να αποφασίσει για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των 

διοικητικών αρχών θα πρέπει να προηγηθεί γνωµοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης.  

Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα 

του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε την αριθ.πρωτ. 1608/08-02-2017 απόφασή 

του και ύστερα από τον έλεγχο νοµιµότητας της αριθ. 523/2016 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου που αφορά «Έγκριση κανονισµού εσωτερικής 

λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ΝΠ∆∆ ««Κέντρα 
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Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης»  

προέβη στην ακύρωσή της.  

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 η απόφαση του Γ.Γ. 

µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου Νόµου.   
   

Στη συνέχεια είπε ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η γνωµοδότηση για την 

άσκηση προσφυγής κατά της ανωτέρω αποφάσεως και πρότεινε την ανάθεση της 

παροχής της γνωµοδότησης στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Λάππα Παρασκευή 

(Α.Μ. 3787),   κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Με την αριθ. 131/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η έγκριση 

πραγµατοποίησης της δαπάνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 και 

έθεσε επίσης υπόψη την από -2-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 396,80€ σε βάρος του Κ.Α. 

02.00.6111 (α/α 297) σε βάρος του πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή της 

δικηγόρου 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της 

και  τις  διατάξεις της παρ. 1 περ. ιβ) και παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

 

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία 

     

1. Αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Λάππα Παρασκευή (Α.Μ. 3787), 

την παροχή γνωµοδότησης για την άσκηση ή µη προσφυγής ενώπιον της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της  µε 

αριθ.πρωτ. 1608/08-02-2017 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος ύστερα από 

τον έλεγχο νοµιµότητας της αριθ. 523/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου που αφορά «Έγκριση κανονισµού εσωτερικής 

λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ΝΠ∆∆ 

««Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 

∆ήµου Θέρµης»  προέβη στην ακύρωσή της.  

 

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 396,80€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α 297) 

σε βάρος του πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή του δικηγόρου. Με 

την αριθ. 131/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η έγκριση 

πραγµατοποίησης της δαπάνης. 

 

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος µε τον τρόπο επιλογής των 

δικηγόρων. 

     

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 144/2017. 
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     Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής:  

 
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                               
                                                                             

     

      ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: 

α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού τριακοσίων ενενήντα έξι  

ευρώ και ογδόντα λεπτών (396,80€) είναι εντός του  

διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017  

του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης και 

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1
α
 του  

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016. 

Καταχωρήθηκε µε α/α 297 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών 

Πληρωµής της υπηρεσίας µας 

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 39.683,70€ 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας  

Μαϊδου Ελένη  
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