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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.  43/02-11-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

     Αριθµ.Αποφ.  446/2016     ΘΕΜΑ:  Έγκριση  της  αριθ.  2038/37645/2016 απόφασης

∆ηµάρχου  Θέρµης  περί  ανάθεσης  σε  δικηγόρο

παροχής γνωµοδότησης σε υπόθεση του ∆ήµου,

άσκηση  ενδίκου  βοηθήµατος,  ορισµός

δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή του και

δέσµευση των σχετικών πιστώσεων. 

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

την 2α-11-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 µ.µ. συνεδρίασε έκτακτα η Οικονοµική

Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ.  37852/2-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου

και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος

Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης» για να συζητηθεί το παρακάτω θέµα:

1) Έγκριση της αριθ. 2038/37645/2016 απόφασης ∆ηµάρχου Θέρµης περί ανάθεσης

σε  δικηγόρο  παροχής  γνωµοδότησης  σε  υπόθεση  του  ∆ήµου,  άσκηση  ενδίκου

βοηθήµατος,  ορισµός  δικηγόρου  για  τη  σύνταξη  και  κατάθεσή  του  και  δέσµευση

των σχετικών πιστώσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί  σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν

παρόντα  τα  9 µέλη ,δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Αναγνώστου Πασχάλης      

3. Αποστόλου Στυλιανός            

4. Γεωργαλή Ζωή Κανείς

5. Γκιζάρης Στέργιος

6. Καρκατζίνος Νικόλαος

7. Καρκατζούνης Θεοφάνης

8. Πράτανος Απόστολος

9. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

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.
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου

να συζητηθεί σαν κατεπείγον το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης σε έκτακτη

συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και να ληφθεί η σχετική απόφαση,  καθώς η

καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης ενδίκου βοηθήµατος στο αρµόδιο δικαστήριο

είναι η Πέµπτη 10/11/2016.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί θέµα ως

κατεπείγον  από  την  Οικονοµική  Επιτροπή  και  να  ληφθεί  απόφαση  γι’ αυτό,  πρέπει

πρώτα η Επιτροπή  να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέµατος. 

Η Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου

75 και µετά από διαλογική συζήτηση, από την οποία προέκυψε ότι το ανωτέρω θέµα

είναι πράγµατι κατεπείγον

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα

        Κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  αφού  εισηγήθηκε  το  1ο της  ηµερησίας

διατάξεως  θέµα  είπε  ότι  µε  την  αριθ.  2038/37645/1-11-2016 απόφαση  του  ∆ηµάρχου

Θέρµης  ανατέθηκε  στην  δικηγορική  εταιρεία  Π.Κ.  ΧΑΣΑΠΗΣ  –  Ε.  ΤΑΣΣΙΝΗ  η

παροχή  γνωµοδότησης  επί  των  απαιτούµενων  ενεργειών  του  ∆ήµου  για  τυχόν

κατάθεση ενδίκου βοηθήµατος ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, που αφορά

την υπόθεση των κ.κ. Ιωάννη Μενεξόπουλου του ∆ηµητρίου και Ελισάβετ και Παναγιώτη

Μενεξόπουλου του ∆ηµητρίου και της Ελισάβετ

Ο  ανωτέρω  διορισµός  έγινε  λόγω  του  κατεπείγοντος  καθώς η  καταληκτική

ηµεροµηνία  κατάθεσης  ενδίκου  βοηθήµατος  στο  αρµόδιο  δικαστήριο  είναι  η

Πέµπτη  10/11/2016. Τα  ανωτέρω  καθιστούσαν  αδύνατη  την  ανάθεση  σε  δικηγόρο

άµεσα από την Οικονοµική Επιτροπή.

Επίσης έθεσε υπόψη την από 1-11-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσµευση

πίστωσης ποσού 198,40 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2016

(α/α 809) για την αµοιβή του δικηγόρου για την γνωµοδότηση. (2 ώρες * 80 ευρώ = 160

ευρώ και 24% ΦΠΑ)

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της αριθ. 2038/37645/1-

11-2016 απόφασης  του  ∆ηµάρχου  Θέρµης  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.2  του

άρθρου  58 του  Ν.  3852/2010  και  κάλεσε  την  Οικονοµική  Επιτροπή  να  αποφασίσει

σχετικά.

Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  της  επιτροπής  την  γνωµοδότηση  του  πληρεξουσίου

δικηγόρου σύµφωνα µε την οποία:

“ Σχετικά µε την απόφαση 714/2016 του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα

Α’ Ακυρωτικό) µε την οποία απορρίφθηκε η µε αρ. ΑΚ 170/4.5.2015 προσφυγή - αίτηση

ακύρωσης του ∆ήµου Θέρµης η οποία στρεφόταν κατά:

1.Της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  και  της  µε  αρ.  πρωτ.

13257/17.2.2015  απόφασης  του  Γενικού  Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Μακεδονίας - Θράκης και
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2.Της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  της  υπ’  αριθµ.  278676/17.11.2014

απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Και µετά την από 23.10.2015 Παρέµβαση των Ιωάννη Μενεξόπουλου του ∆ηµητρίου

και  της  Ελισάβετ  και  Παναγιώτη  Μενεξόπουλου  του  ∆ηµητρίου  και  της  Ελισάβετ,

αµφοτέρων  κατοίκων  Θεσσαλονίκης,  οδός  Κατούνη  αρ.  49,  σας  γνωρίζουµε  ότι  θα

πρέπει  να  ασκηθεί  το  ένδικο  βοήθηµα  της  έφεσης  ενώπιον  του  Συµβουλίου  της

Επικρατείας (άρ. 58 του Π∆ 18/1989 και άρ. 1 επ. του Ν. 702/1977 όπως ισχύει). Κύριοι

λόγοι  έφεσης  είναι  η  παράβαση  νόµου  (των  διατάξεων  των  άρθρων  7  του  Π∆

26.5/14.6.1993  ΦΕΚ  ∆’ 648/14.6.1993  και  άρ.  8  του  Ν.  1337/1983)  και  η  έλλειψη

αιτιολογίας άλλως η ανεπαρκής αιτιολογία της απόφασης.”

Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να αποφασιστεί η άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος

της έφεσης και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.    

Επίσης πρότεινε τον ορισµό της δικηγορικής εταιρείας Π.Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ – Ε. ΤΑΣΣΙΝΗ

(ΑΜ∆ΣΑ  10500) για  τη  σύνταξη  και   κατάθεση  της  έφεσης  στο  Συµβούλιο  της

Επικρατείας.  Ο  ορισµός  και  η  αµοιβή  του  δικηγόρου  για  την  παράστασή  του  στη

δικάσιµο  που  θα  οριστεί  θα  πραγµατοποιηθεί  σε  µεταγενέστερη  συνεδρίαση  της

Οικονοµικής Επιτροπής όταν οριστεί δικάσιµος συζήτησης επί της εφέσεως.

Τέλος  έθεσε  υπόψη  την  από  2-11-2016 πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για  δέσµευση

ποσού 410,44€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α 810) για την σύνταξη και κατάθεση της

έφεσης.

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

τις  διατάξεις του άρθρου  72 και 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010, τη γνωµοδότηση και  τις

διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 72 Ν.3852/2010

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 

1. Εγκρίνει την αριθ. 2038/37645/1-11-2016 απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµης µε την οποία

ανατέθηκε στην δικηγορική εταιρεία Π.Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ – Ε. ΤΑΣΣΙΝΗ (ΑΜ∆ΣΑ 10500)

η  παροχή  γνωµοδότησης  επί  των  απαιτούµενων  ενεργειών  του  ∆ήµου  για  τυχόν

κατάθεση ενδίκου βοηθήµατος ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, που αφορά

την  υπόθεση   των  κ.κ.  Ιωάννη  Μενεξόπουλου  του  ∆ηµητρίου  και  Ελισάβετ  και

Παναγιώτη Μενεξόπουλου του ∆ηµητρίου και της Ελισάβετ
 

Ο  ανωτέρω  διορισµός  έγινε  λόγω  του  κατεπείγοντος  καθώς η  καταληκτική

ηµεροµηνία  κατάθεσης  ενδίκου  βοηθήµατος  στο  αρµόδιο  δικαστήριο  είναι  η

Πέµπτη  10/11/2016. Τα  ανωτέρω  καθιστούσαν  αδύνατη  την  ανάθεση  σε  δικηγόρο

άµεσα από την Οικονοµική Επιτροπή.

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 198,40 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους

2016 (α/α 809) για την αµοιβή του δικηγόρου για τη γνωµοδότηση (2 ώρες * 80 ευρώ =

160 ευρώ και 24% ΦΠΑ)

3. Την  άσκηση  του  ενδίκου  βοηθήµατος  της  έφεσης  ενώπιον  του  Συµβουλίου  της

Επικρατείας σύµφωνα  µε  τη  γνωµοδότηση   της  δικηγορικής  εταιρείας  Π.Κ.

ΧΑΣΑΠΗΣ  –  Ε.  ΤΑΣΣΙΝΗ(ΑΜ∆ΣΑ 10500)  και  για  τους  λόγους  που  στην  εν  λόγω

γνωµοδότηση αναφέρονται.
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4. Τη σύνταξη και κατάθεση της έφεσης από τη δικηγορική εταιρεία Π.Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ – Ε.

ΤΑΣΣΙΝΗ(ΑΜ∆ΣΑ 10500)

Ο ορισµός και η αµοιβή του  δικηγόρου για την παράστασή του στη δικάσιµο που θα

οριστεί θα πραγµατοποιηθεί σε µεταγενέστερη συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής

όταν οριστεί δικάσιµος συζήτησης επί της εφέσεως

5. ∆εσµεύει πίστωση ποσού  410,44€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α 810) για την σύνταξη

και κατάθεση του ενδίκου βοηθήµατος της έφεσης.

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 446/2016.

   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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