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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  14/21-3-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής Θέρµης

     Αριθµ.Αποφ. 199/2017                      ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής

γνωµοδότησης για δικαστικό συµβιβασµό

και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)

σήµερα την 21η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική

Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  9030/17-3-2017  πρόσκληση

συνεδρίασης της Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75

του  Ν.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  7  µέλη ,δηλαδή:

                                                                        ΠΠΠΠ    ΑΑΑΑ    ΡΡΡΡ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΤΤΤΤ    ΕΕΕΕ    ΣΣΣΣ                                 ΑΑΑΑ    ΠΠΠΠ    ΟΟΟΟ    ΝΝΝΝ    ΤΤΤΤ    ΕΕΕΕ    ΣΣΣΣ

1.Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2.Αγοραστούδη Ευγενία 1. Αναγνώστου Πασχάλης

3.Αποστόλου Στυλιανός           2. Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Βογιατζής ∆ηµήτριος  

5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.Πράτανος Απόστολος
 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     
     
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

    

 H Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 5ο της ηµερήσιας

διάταξης  θέµα  είπε  ότι  µε  την  αριθ.  128/2013  απόφαση  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ορίστηκε  η  δικηγόρος  Θεσσαλονίκης  Πάσχου  Μαρία  (Α.Μ.  8854),

πληρεξουσία  δικηγόρο του ∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να παραστεί ενώπιον

του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (Ειδική  διαδικασία-αµοιβή

δικηγόρου) την 28η-2-2017  και σε κάθε µετ’αναβολή συζήτηση αυτής, όπου θα

εκδικαστεί η µε αριθµ. Καταθ. 16819/2016 αγωγή του Χαράλαµπου Κουµίδη του

Αναστασίου κατά του ∆ήµου Θέρµης.Η υπόθεση αναβλήθηκε για 20-9-2017.

  Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  την  µε  αριθ.  Πρωτ.  7460/7-3-2017  αίτηση  του

δικηγόρου κου Κουµίση Χαράλαµπου µε την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή του

για δικαστικό συµβιβασµό δηλώνοντας ότι περιορίζει την αµοιβή του στο ποσό

των  16.000,00€  (πλέον  ΦΠΑ)  καθώς  και  την  συµπληρωµατική  αριθ.πρωτ.
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8995/17-3-2017 αίτησή  του  µε  την  οποία  δηλώνει  ότι  παραιτείται  των  τόκων

υπερηµερίας και της δικαστικής δαπάνης.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

από  την  παρ.  5  του  άρθρου  6  του  Ν.  4071/12,  η  Οικονοµική  επιτροπή  «

αποφασίζει  για  το  δικαστικό  συµβιβασµό  και  τον  εξώδικο  συµβιβασµό  ή

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων

(30.000)  ευρώ  και  εισηγείται  στο  δηµοτικό  συµβούλιο  για  τον  εξώδικο

συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το

παραπάνω ποσό. Σηµειωτέον ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο (µε βάση

το  τεκµήριο  της  αρµοδιότητας  του  άρθρου  65)  για  να  αποφασίσει  για  τον

εξώδικο συµβιβασµό και στις περιπτώσεις που το αντικείµενο της διαφοράς δεν

δύναται να αποτιµηθεί σε χρήµα, όπως στην περίπτωση αυτή που πρόκειται για

κτηµατολογική διαφορά.  

 Επίσης  σύµφωνα  µε   την  περ.  2  «µπορεί  να  αναθέτει  την  παροχή

γνωµοδοτήσεως µόνο εφ’ όσον ……., και ακόµη µε απόφαση της είναι δυνατή,

κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο  εξωδίκου ή δικαστικού χειρισµού, ανά

υπόθεση ζητηµάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του

∆ήµου  και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία». Κατά την παράγ. 2 του

ίδιου άρθρου «για την περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1, η απόφαση λαµβάνεται

ύστερα  από  γνωµοδότηση   δικηγόρου,  η  ανυπαρξία  της  οποίας  συνεπάγεται

ακυρότητα της σχετικής απόφασης …..». 

Στην  προκειµένη περίπτωση θα πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε

απόφαση της,  να αναθέσει  την παροχή γνωµοδοτήσεως,  σε  δικηγόρο,  για τον

δικαστικό  συµβιβασµό  της  παραπάνω  υπόθεσης.   Κατόπιν  και  µετά  την

γνωµοδότηση του δικηγόρου να αποφασίσει σχετικά.

  Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να ανατεθεί η παροχή γνωµοδότησης στη

δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854) κατά τα ανωτέρω.

Έθεσε  επίσης  υπόψη  την  από  16-3-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για

δέσµευση πίστωσης ποσού 396,80€ (4 ώρες Χ 80,00€/ώρα πλέον ΦΠΑ) για την

αµοιβή της δικηγόρου (α/α 356). Με την αριθ. 187/2017 απόφαση της Οικονοµικής

Επιτροπής έγινε η έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης.

    Η  Οικονοµική Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  της

Προέδρου της και  τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ) , εδ. 2 και παρ. 2

του Ν.3852/2010 και του Π.∆. 80/2016 

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

  

1. Αναθέτει  στη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Πάσχου  Μαρία  (Α.Μ.  8854),  την

παροχή  γνωµοδότησης  για  τον  δικαστικό  συµβιβασµό  µεταξύ  του  ∆ήµου

Θέρµης και του κ. Κουµίδη Χαράλαµπου ύστερα από τις αριθ. Πρωτ. 7460/7-3-

2017 και 8995/17-3-2017 αιτήσεις του τελευταίου και ενόψει εκδίκασης , µετά

από αναβολή, της  µε αριθµ. Καταθ. 16819/2016 αγωγής του.

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 396,80€ (4 ώρες Χ 80,00€/ώρα πλέον ΦΠΑ) σε βάρος

του  Κ.Α.  02.00.6111  προϋπολογισµού  οικ.  έτους  2017  για  την  αµοιβή  της

δικηγόρου

Με την αριθ.  187/2017 απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής έγινε  η έγκριση

πραγµατοποίησης της δαπάνης.
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Λευκό οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος και Αγοραστούδη Ευγενία ως προς τον τρόπο

επιλογής των δικηγόρων.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  199/2017.

   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                     Η   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              

                                                                                

         ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ

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. 1α του 

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 356 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών

Πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 16.800,73€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαΐδου Ελένη
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