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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθµ. 38/28-9-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρο-

πής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 396/2016                    ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής

εγγράφων  νοµικών  συµβουλών

και  δέσµευση  της  σχετικής

πίστωσης

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

µερα την 28η-9-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική

Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 32478/23-9-2016 πρόσκληση συνεδρία-

σης  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 Αυτοδιοί-

κησης  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.Γκιζάρης Στέργιος 1. Αποστόλου Στυλιανός

3.Γεωργαλή Ζωή 2.Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

5.Αναγνώστου Πασχάλης  

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.Πράτανος Απόστολος
                           

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 2ο εκτός της ηµε-

ρησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.

3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από την Οικονοµική Επι-

τροπή  και να  ληφθεί απόφαση  γι’ αυτό,  πρέπει  πρώτα να αποφασιστεί  µε την

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό εί-

ναι κατεπείγον.

Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί

για το θέµα αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνο-

λικού αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Ύστερα  από  αυτό  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  συζητηθεί  το  θέµα  :  «Ανάθεση  σε

δικηγόρο  παροχής  εγγράφων  νοµικών  συµβουλών  και  δέσµευση  της  σχετικής

πίστωσης».  Το  ανωτέρω  θέµα  είναι  κατεπείγον  καθώς  η παράταση  της

εκµίσθωσης  του  δηµοτικού  Αναψυκτηρίου  στη  Ν.Ραιδεστό   λήγει  στις  13-11-

2016 και η υπηρεσία θα πρέπει να έχει τον απαραίτητο χρόνο να διεκπεραιώσει

εγκαίρως  τις  απαιτούµενες  διοικητικές  διαδικασίες  που  είναι  χρονοβόρες

(παραποµπή  της  εισήγησης  που  θα  συνταχτεί  µετά  τη  γνωµοδότηση  του

δικηγόρου  στο  αρµόδιο  Τοπικό  Συµβούλιο  και  στη  συνέχεια  στο  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο για λήψη αποφάσεων).

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισή-

γηση του Προέδρου  και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  παραπάνω  θέµα  έθεσε  υπόψη την  από 23-9-2016

εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου

Θέρµης για παροχή εγγράφων νοµικών συµβουλών σχετικά  µε τη δυνατότητα ή

µη  παράτασης  της  εκµίσθωσης  του  δηµοτικού  Αναψυκτηρίου  στη  Ν.Ραιδεστό

που λήγει στις 13-11-2016.

Η  υπόθεση  κρίνεται  από  την  υπηρεσία  περίπλοκη  στον  χειρισµό  της  καθώς

προκύπτουν  ερωτήµατα  για  το  νοµικό  πλαίσιο  που  διέπει  τη  συγκεκριµένη

εκµίσθωση   και  η  υπηρεσία  θεωρεί  ότι   απαιτείται   εξειδικευµένη  γνώση  κι

εµπειρία,  µελέτη  κι  έρευνα,  προκειµένου  να  εδραιωθεί  µε  νοµικά  ερείσµατα  η

εισήγηση  που  θα  γίνει  στη  συνέχεια  από  το  τµήµα  Εσόδων  προς  τα  αρµόδια

συλλογικά  όργανα  του ∆ήµου  µε  στόχο  τη διασφάλιση  των συµφερόντων  του

∆ήµου .

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  ανατεθεί  στο  δικηγόρο

Θεσσαλονίκης  Ματέλλα  Χρήστο (Α.Μ.4827),  κάλεσε  δε  την  Οικονοµική

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.   

Έθεσε  επίσης  υπόψη  την  από  21-9-2016  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για

δέσµευση  πίστωσης  ποσού  297,60€ (3 ώρες  x 80€ =240 πλέον  ΦΠΑ  24% ) σε

βάρος του Κ.Α. 02.00.611 πρ/µού οικ. Έτους 2016 για την αµοιβή του δικηγόρου

(α/α  732) και την κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.

   

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

τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

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

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

παροχή  εγγράφων  νοµικών συµβουλών  σχετικά  µε  τη  δυνατότητα  ή  µη

παράτασης  της  εκµίσθωσης  του  δηµοτικού  Αναψυκτηρίου  στη

Ν.Ραιδεστό που λήγει στις 13-11-2016.
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Η  υπόθεση  κρίνεται  από  την  υπηρεσία  περίπλοκη  στον  χειρισµό  της

καθώς  προκύπτουν  ερωτήµατα  για  το  νοµικό  πλαίσιο  που  διέπει  τη

συγκεκριµένη  εκµίσθωση  και  η  υπηρεσία  θεωρεί  ότι  απαιτείται

εξειδικευµένη  γνώση  κι  εµπειρία,  µελέτη  κι  έρευνα,  προκειµένου  να

εδραιωθεί µε νοµικά ερείσµατα η εισήγηση που θα γίνει στη συνέχεια από

το  τµήµα  Εσόδων  προς  τα  αρµόδια  συλλογικά  όργανα  του  ∆ήµου  µε

στόχο τη διασφάλιση των συµφερόντων  του ∆ήµου .

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού  297,60€ (3 ώρες x 80€ =240 πλέον ΦΠΑ 24% )

σε βάρος του Κ.Α. 02.00.611 πρ/µού οικ. Έτους 2016 για την αµοιβή του

δικηγόρου (α/α 732)

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

δικηγόρων.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 396/2016.

    

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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