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ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 14/21-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 200/2017

ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης ενώπιον
Ειρηνοδίκη για ένορκη βεβαίωση
µαρτύρων, ορισµός δικηγόρου για τη
σύνταξη και κατάθεσή της και για
παράσταση 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος
2.Αγοραστούδη Ευγενία
3.Αποστόλου Στυλιανός
4.Βογιατζής ∆ηµήτριος
5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος
6.Καρκατζίνος Νικόλαος
7.Πράτανος Απόστολος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Πασχάλης
2. Καρκατζούνης Θεοφάνης

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.
Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 6ο της ηµερησίας
διατάξεως θέµα είπε ότι µε την αριθ. 61/2017 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του
∆ήµου
Θέρµης ορίστηκε η δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Παπατσούµα Σοφία (Α.Μ. 9478) πληρεξουσία δικηγόρος του ∆ήµου Θέρµης,
προκειµένου να α) καταθέσει (υποβάλει) φάκελο προτάσεων στον αρµόδιο
υπάλληλο της Γραµµατείας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός
100 ηµερών από την κατάθεση της µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 16665/2016
αγωγή διεκδικητική ακινήτου της Λιόλιου Στέλλας του ∆ηµητρίου και της
Λιόλιου Μαριάνθης κατά του ∆ήµου Θέρµης ( έως την 6η-4-2017) και
προσκοµίσει εντός της προθεσµίας αυτής όλα τα αποδεικτικά µέσα και τα
διαδικαστικά έγγραφα προς αντίκρουση αυτής, β) καταθέσει προσθήκη στις
προτάσεις µέσα στις επόµενες 15 ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των 100
ηµερών ( 21η.04.2017 ), γ) παραστεί κατόπιν κλήσης κατά τη λήψη ένορκων
βεβαιώσεων της αντιδίκου ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδίκη ή
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συµβολαιογράφου και δ) παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής στον
τόπο και χρόνο που θα οριστεί κατ’ άρθρο 237 ΚΠολ∆
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 10/3/2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία η δικηγόρος κ. Παπατσούµα µε το αριθ.
8031/10-03-2017 έγγραφό της ενηµερώνει ότι ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να λάβει
έως και πέντε ένορκες βεβαιώσεις µαρτύρων ανταπόδειξης. ∆ύο ( 2 ) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήψη αυτών ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδίκη ( εν
προκειµένω Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης ) πρέπει να έχει επιδοθεί στις αντιδίκους
εξώδικη κλήση – γνωστοποίηση εξέτασης µαρτύρων στην οποία θα
αναγράφονται πέραν όλων των άλλων ( στοιχεία αγωγής, διαδικασία ) ο τόπος
και η ηµέρα που θα δοθούν αυτές, ονοµατεπώνυµο – πατρώνυµο – επάγγελµα και
διεύθυνση κατοικίας των εν λόγω µαρτύρων.
Η τελευταία ηµέρα επίδοσης προς τις αντιδίκους της εξώδικης κλήσης –
πρόσκλησης δια δικαστικού επιµελητή είναι η Παρασκευή 31η.03.2017,
δεδοµένου ότι έως την 05η.04.2017 πρέπει να έχει λάβει χώρα η λήψη των
ενόρκων βεβαιώσεων των µαρτύρων ανταπόδειξης.
Την ηµέρα της λήψης αυτών προηγείται αίτηση προς την κα Ειρηνοδίκη
υπογεγραµµένη από τον κ. ∆ήµαρχο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του
µε την οποία αιτείται τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων. Οι ένορκες βεβαιώσεις
δίνονται έτοιµες – προδιατυπωµένες στη Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου και
υποχρεωτικά µε παράσταση δικηγόρου. Εποµένως θα χρειαστεί παροχή
πληρεξουσιότητας από την Οικονοµική Επιτροπή προς τη δικηγόρο και
δέσµευση ποσού 75,00 Ευρώ + ΦΠΑ προκειµένου να παραστεί κατά τη λήψη
αυτών. Η αυτοπρόσωπη εξέταση των µαρτύρων δεν γίνεται δεκτή.
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε να αποφασιστεί η κατάθεση της
αίτησης για εξέταση µαρτύρων και να ανατεθεί στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Παπατσούµα Σοφία (Α.Μ. 9478), η σύνταξη και κατάθεσής της και η παράστασή
της κατά τη λήψη αυτών, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Τέλος έθεσε υπόψη την από 14-3-2017 πρόταση ανάληψης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας για δέσµευση πίστωσης ποσού 93,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111
(α/α 352) για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για τη λήψη ενόρκων βκαι
για την παράστασή της κατά τη διεξαγωγή της ένορκης βεβαίωσης και την
κάλεσε να προβεί στη σχετική δέσµευση.
Με την αριθ. 187/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
πραγµατοποίηση δαπάνης.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση της Προέδρου της , τις διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου
72 Ν.3852/2010, του Κώδικα ∆ικηγόρων του Π.∆. 80/2017 και τις σχετικές
αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

1.
Την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδίκη για ένορκη βεβαίωση
µαρτύρων για την απόδειξη των ισχυρισµών του εναγοµένου ∆ήµου Θέρµης
ύστερα µε την µε αριθµό κατάθεσης 16665/2016 διεκδικητική αγωγή ακινήτου
της Λιόλιου Στέλλας του ∆ηµητρίου και της Λιόλιου Μαριάνθης κατά του
∆ήµου Θέρµης
2.
Τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης από τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Παπατσούµα Σοφία (Α.Μ. 9478) και την παράστασή της κατά την εξέταση των
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µαρτύρων.
3.
∆εσµεύει πίστωση ποσού 93,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α 352)
για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης και
για την παράστασή της δικηγόρου κατά τη διεξαγωγή της ένορκης βεβαίωσης.
Με την αριθ. 187/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
πραγµατοποίηση δαπάνης.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 200/2017.
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
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού ενενήντα τριών
ευρώ (93,00€) 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 352 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών
Πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 23.841,89€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

