
     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ. 145/2017                        ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής      

γνωµοδότησης για δικαστική 

συµπαράσταση 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 14
ο
 της ηµερησίας 

διατάξεως θέµα είπε ότι κατά τη δικάσιµο της 22
ης

.07.2016 συζητήθηκε ενώπιον του 

ακροατηρίου του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  κατά τη διαδικασία της 

εκουσίας δικαιοδοσίας  και κεκλεισµένων των θυρών η µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης  

6332/06.07.2016 κλήση επί της µε αριθµό 19.316/09.10.2015 αίτησης του Αντιεισαγγελέως 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τη θέση σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση 

της Σ. Φ. του ∆. και της Ε., κατοίκου Θεσσαλονίκης επί οικοδοµής κειµένης επί της οδού 

Βασιλίσσης Όλγας µε αρίθµηση 31 και ήδη νοσηλευόµενης στο Κέντρο Αποθεραπείας 

και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» και για τον διορισµό 

προσωρινού,  για το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση της απόφασης έως την 

τελεσιδικία αυτής και οριστικού δικαστικού συµπαραστάτη της ως άνω 

συµπαραστατούµενης.  

           Σε συνέχεια της αίτησης αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 6256/17.08.2016 απόφαση 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δυνάµει της οποίας τέθηκε σε πλήρη 

στερητική δικαστική συµπαράσταση η ανωτέρω.  Σύµφωνα µε το διατακτικό της  εν 

λόγω απόφασης  και τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,  η Σ. Φ. του ∆. 

και της Ε., υποβλήθηκε σε πλήρη δικαστική συµπαράσταση και ανατέθηκε ταυτόχρονα η 

οριστική δικαστική συµπαράσταση αυτής στην αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία.   

         Καθόσον η συµπαραστατούµενη τυγχάνει νοσηλευόµενη στο ως άνω κέντρο 

αποκατάστασης, το  οποίο υπάγεται διοικητικά στο ∆ήµο Θέρµης ως κείµενο στο Κάτω 

Σχολάρι  και δη στην τοπική κοινότητα Κάτω Σχολαρίου – ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας,   

ΑΔΑ: 7ΣΞ7ΩΡΣ-ΖΙΕ



η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στον ως  άνω ∆ήµο,  ο οποίος µετά την πάροδο της 

προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων κατά αυτής, καθίσταται οριστικός δικαστικός 

συµπαραστάτης.  Το διατακτικό της απόφασης αναφέρει επακριβώς  «….ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία την οριστική δικαστική συµπαράσταση της 

συµπαραστατούµενης για τον µετά την τελεσιδικία της απόφασης χρόνο» πλην όµως ο 

∆ήµος Θέρµης  επειδή δεν αναφέρεται ρητά στο ως άνω διατακτικό,  δεν νοµιµοποιείται 

ενεργητικά στην άσκηση ενδίκων µέσων ( έφεσης και ανακοπής ) κατά αυτής.  

     Θα πρέπει εποµένως  και κατόπιν επικοινωνίας µε το αρµόδια τµήµατα του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, να  συνταχθεί και να προσκοµισθεί άµεσα ( πριν την 

παρέλευση του χρόνου τελεσιδικίας της ως άνω απόφασης ) σχετική γνωµοδότηση,  µε 

την οποία ο ∆ήµος Θέρµης θα αναφέρει τους λόγους οι οποίοι συντρέχουν εν προκειµένω 

και για τους οποίους δε δύναται να αναλάβει την οριστική δικαστική  συµπαράσταση της 

ως άνω συµπαραταστούµενης, δεδοµένου ότι µεταξύ άλλων στερείται αρµόδιας 

κοινωνικής υπηρεσίας στην οποία και ανατέθηκε ρητά η οριστική δικαστική 

συµπαράσταση. 

        Μετά την προσκόµιση της γνωµοδότησης  στην αρµόδια Γραµµατέα του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα εισαχθεί οίκοθεν προς συζήτηση αίτηση 

αντικατάστασης – άλλως διορισµού νέου  οριστικού δικαστικού συµπαραστάτη σε 

δικάσιµο που θα ορισθεί. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να ανατεθεί άµεσα η γνωµοδότηση από τη δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης κα Παπατσούµα Σοφία  (Α.Μ. 9478),  να εγκριθεί η δαπάνη και να 

δεσµευτεί η σχετική πίστωση λόγω του κατεπείγοντος. 

 

Έθεσε επίσης υπόψη την απόπ 23-2-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσµευση 

πίστωσης ποσού 297,60€ (80,00/ώραΧ 3 ώρες πλέον ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 

πρ/µού οικ. Έτους 2017  και την κάλσε να αποφασίσει σχετικά (α/α 283).  

     

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

διατάξεις του άρθρου 72 του  Ν.3852/2010, του Π.∆. 80/2016 και της αριθ. 

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών 

 

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

     

1. Αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Παπατσούµα Σοφία  (Α.Μ. 9478),  την 

παροχή γνωµοδότησης µε την οποία θα αναφέρονται οι λόγοι οι οποίοι 

συντρέχουν εν προκειµένω και για τους οποίους δε δύναται να αναλάβει την 

οριστική δικαστική  συµπαράσταση της Σ. Φ. του ∆. και της Ε., κατοίκου 

Θεσσαλονίκης επί οικοδοµής κειµένης επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας µε 

αρίθµηση 31 και ήδη νοσηλευόµενης στο Κέντρο Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» ύστερα από την µε 

αριθµό 6256/17.08.2016 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, δεδοµένου ότι µεταξύ άλλων στερείται αρµόδιας κοινωνικής 

υπηρεσίας στην οποία και ανατέθηκε ρητά η οριστική δικαστική 

συµπαράσταση. 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσµεύει πίστωση ποσού 297,60€ (80,00/ώραΧ 3 

ώρες πλέον ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017  

(α/α 283) για την αµοιβή της δικηγόρου.  

 

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

 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  145/2017. 

     

     Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
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    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 διακοσίων ενενήντα επτά  

ευρώ και εξήντα λεπτών (297,60€) 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 283 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών 

Πληρωµής της υπηρεσίας µας 

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 41.707,36€ 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας  

Μαϊδου Ελένη  
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