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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. 6/1-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 67/2017                    ΘΕΜΑ:  Ανάθεση  σε  δικηγόρο

παροχής  γνωµοδότησης  για

υπόθεση  του  ∆ήµου και  δέσµευση

της σχετικής πίστωσης

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

σήµερα  την  1η-2-2017  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η

Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ.  5/27-1-2017 πρόσκληση

συνεδρίασης του 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  8  µέλη, δηλαδή:

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

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.Γκιζάρης Στέργιος  

3.Γεωργαλή Ζωή 1. Αναγνώστου Πασχάλης

4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

5.Καρκατζίνος Νικόλαος

6.Πράτανος Απόστολος

7.Αποστόλου Στυλιανός

8.Αγοραστούδη Ευγενία

(αναπληρωµατικό µέλος) 

                           

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

      

  Ο  Πρόεδρος  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  αφού  εισηγήθηκε  το  11ο  της

ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη την υπ’αριθµ.  Πρωτ.  2194/24-1-2017

εισήγηση της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία το

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης, κατά το έτος 2005, λαµβάνοντας υπόψη

τις  θετικές  γνωµοδοτήσεις  όλων των απαιτούµενων (βάσει  της  τότε  σχετικής

νοµοθεσίας) υπηρεσιών και συγκεκριµένα:

1) Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. 3499/24.06.2005)

2) ΙΣΤ’ Εφορία  Προϊστορικών  και  Κλασσικών  Αρχαιοτήτων  (αρ.  πρωτ.

7473/27.06.2005)

3) Οργανισµός  Ρυθµιστικού  Σχεδίου  και  Προστασίας  Περιβάλλοντος

Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. 1715/26.07.2005)
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4) ∆ιεύθυνση  Πολιτικής  Γης  Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Θεσσαλονίκης

(αρ. πρωτ. 3420/03.08.2005)

5) ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. 4484/21.10.2005)

6) ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (αρ.

πρωτ. 29/30348/ΠΣΚ/728/08.11.2005)

7) ∆ιεύθυνση  Τουρισµού  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (αρ.  πρωτ.

3592/12.08.2005)

8) 9η  Εφορεία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  Θεσσαλονίκης  (αρ.  πρωτ.

2931/04.08.2005)

καθώς  επίσης  και  τις  µε  αριθ.  Φ.20.10/45/5544/01.11.2005  και

Φ.20.10/45/5545/01.11.2005  εκθέσεις  εκτίµησης  του  Σώµατος  Ορκωτών

Εκτιµητών, προχώρησε στην οµόφωνη απόφαση (αρ. απόφασης 523/2005) για

την  οριστική  ανταλλαγή  τµήµατος  του  υπ’ αριθ.  317  οικοπέδου  Ο.Τ.  63  του

οικισµού Θέρµης, εµβαδού 411,07 τ.µ.,  κας Ελισσάβετ Τολίδου - Θερµογιάννη

του Γεωργίου, µε το υπ’ αριθ. 5 οικόπεδο του Ο.Τ.  2 του οικισµού Τριαδίου,

εµβαδού 468 τ.µ., ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης. 

Επειδή  η  ανωτέρω  απόφαση  δεν  εκτελέστηκε  µέχρι  σήµερα,  η  υπηρεσία

εισηγείται την ανάθεση σε δικηγόρο, προκειµένου να διερευνήσει σχετικά µε τη

δυνατότητα εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 523/2005 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ήµου  Θέρµης,  την  τυχόν  ανάγκη  επικαιροποίησης  τόσο  αυτής  όσο  και  των

σχετικών  γνωµοδοτήσεων  των  υπηρεσιών  καθώς  και  να  παράσχει  τις

απαραίτητες νοµικές συµβουλές  σχετικά µε το ανωτέρω θέµα.

    Ύστερα από τα παραπάνω  ο Πρόεδρος είπε ότι  θα πρέπει  να ανατεθεί σε

δικηγόρο η παροχή γνωµοδότησης σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης της υπ’

αριθ.  523/2005  απόφασης  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  ∆ήµου  Θέρµης,  την  τυχόν

ανάγκη επικαιροποίησης τόσο αυτής όσο και των σχετικών γνωµοδοτήσεων των

υπηρεσιών καθώς και  να  γνωµοδοτήσει  σχετικά µε  το  ανωτέρω θέµα,  µε  τις

απαραίτητες  νοµικές  συµβουλές και  πρότεινε  την  ανάθεση  της  παροχής  της

γνωµοδότησης  στο  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ματέλλα  Χρήστο  (Α.Μ.  4827),

κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Έθεσε  επίσης  υπόψη  την  από  23-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για

δέσµευση πίστωσης ποσού 396,80€ (4*80 ευρώ + 24% ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.

02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2016 (α/α 170) για την αµοιβή του δικηγόρου.

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

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

του Π.∆. 80/2016 και της αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου

Οικονοµικών

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

1. Αναθέτει στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), την

παροχή γνωµοδότησης  σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης της υπ’ αριθ.

523/2005  απόφασης  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  ∆ήµου  Θέρµης,  την  τυχόν

ανάγκη  επικαιροποίησης  τόσο  αυτής  όσο  και  των  σχετικών

γνωµοδοτήσεων των υπηρεσιών καθώς και να παράσχει τις απαραίτητες

νοµικές συµβουλές  σχετικά µε το ανωτέρω θέµα

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 396,80€ (4*80 ευρώ + 24% ΦΠΑ) σε βάρος του

Κ.Α.  02.00.6111  πρ/µού οικ.  Έτους  2016 (α/α  170) για την αµοιβή του

δικηγόρου.
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Ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος διαφωνεί µε τον τρόπο επιλογής των

δικηγόρων. 

Οι  ∆.Σ.  Πράτανος  Απόστολος  και  Αγοραστούδη  Ευγενία

(αναπληρωµατικό µέλος)  ψηφίζουν  λευκό ως προς  τον  τρόπο επιλογής

των δικηγόρων. 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  67/2017.

    

     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                         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 ύψους  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 170 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ 02.00.6111- 88.909,91€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαΐδου Ελένη
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