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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.  41/19-10-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 424/2016     ΘΕΜΑ:  Ορισµός  πληρεξουσίου

∆ικηγόρου  για  εκπροσώπηση  σε

υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης.

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

σήµερα  την  19η-10-2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η

Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  35552/14-10-2016

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  7  µέλη, δηλαδή:

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

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.Αποστόλου Στυλιανός 

3.Πράτανος Απόστολος             1. Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Γεωργαλή Ζωή 2. Αναγνώστου Πασχάλης

5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.Γκιζάρης Στέργιος
                           

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 3ο της ηµερησίας

διατάξεως θέµα είπε ότι την 17η-1-2017 θα εκδικαστεί ενώπιον του Τριµελούς

∆ιοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  η  µε  αριθµ.  Καταχ.  ΕΦ1355/31-12-2014

(Αρ.Κλ. ΚΛ954/2016) έφεση του Ανέστη Καρυπίδη του Ανθίµου ατοµικά και ως

οµορρύθµου εταίρου της τελούσας σε εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρίας µε την

επωνυµία  “Α.ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ-Θ.ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ  Ο.Ε.”  και  τον  διακριτικό  τίτλο

“ROADS STARS” κατά του ∆ήµου Θέρµης, της µε αριθµό 4.940/2014 απόφασης

του  Μονοµελούς  ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  της  µε  αριθµό

1.321/2013  έκθεσης  αναγκαστικής  κατάσχεσης  ακίνητης  περιουσίας  της

δικαστικής  επιµελήτριας  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  ∆ήµητρας-

Αικατερίνης Π. Παπαϊωάννου. 

ΑΔΑ: ΩΗΑ4ΩΡΣ-ΚΗΖ
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Ύστερα  από  τα  παραπάνω  πρότεινε  να  οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος  του

∆ήµου o δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ματέλλας Χρήστος (Α.Μ. 4827),  προκειµένου

να  παραστεί  κατά  την  ανωτέρω  δικάσιµο  και  σε  κάθε  µετ’αναβολή συζήτηση

αυτής και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η  πίστωση  για  την  αµοιβή  του  δικηγόρου  θα  δεσµευτεί  σε  βάρος  του  πρ/µού

οικονοµικού έτους 2017.

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

και τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν.3463/2006 και του

Π.∆. 113/2010

     

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

Ορίζει το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827),   πληρεξούσιο

δικηγόρο του ∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να παραστεί ενώπιον  του  Τριµελούς

∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   την 17η-1-2017  και σε κάθε µετ’αναβολή

συζήτηση  αυτής,  όπου  θα  συζητηθεί  η  µε  αριθµ.  Καταχ.  ΕΦ1355/31-12-2014

(Αρ.Κλ. ΚΛ954/2016) έφεση του Ανέστη Καρυπίδη του Ανθίµου ατοµικά και ως

οµορρύθµου εταίρου της τελούσας σε εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρίας µε την

επωνυµία  “Α.ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ-Θ.ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ  Ο.Ε.”  και  τον  διακριτικό  τίτλο

“ROADS STARS” κατά του ∆ήµου Θέρµης, της µε αριθµό 4.940/2014 απόφασης

του  Μονοµελούς  ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  της  µε  αριθµό

1.321/2013  έκθεσης  αναγκαστικής  κατάσχεσης  ακίνητης  περιουσίας  της

δικαστικής  επιµελήτριας  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  ∆ήµητρας-

Αικατερίνης Π. Παπαϊωάννου. 

Η  πίστωση  για  την  αµοιβή  του  δικηγόρου  θα  δεσµευτεί  σε  βάρος  του  πρ/µού

οικονοµικού έτους 2017.

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

δικηγόρων.

Λευκό ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος ως προς τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 424/2016

    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
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