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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 50/21-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 531/2016

ΘΕΜΑ: Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για
εκπροσώπηση σε υπόθεση του ∆ήµου Θέρµης και
δέσµευση της σχετικής πίστωσης

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την2112-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης
µετά από την υπ’αριθ. 43915/16-12-2016 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 και τα 6 µέλη ,δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
2.Αποστόλου Στυλιανός
3.Γεωργαλή Ζωή
4.Πράτανος Απόστολος
5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Καρκατζίνος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρκατζούνης Θεοφάνης
2.Αναγνώστου Πασχάλης
3.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 1ο της ηµερησίας διατάξεως
θέµα έθεσε υπόψη την υπ’ αριθµ. 15696/2016 αγωγή του Βασιλείου Μουστάκα του
Κωνσταντίνου κατά του ∆ήµου Θέρµης και του ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτική
Επιχείρηση Βασιλικών» και είπε πως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 237 παρ. 1 του
νέου Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφες προτάσεις εντός
της νόµιµης προθεσµίας των εκατό (100) ηµερών, η οποία ξεκινάει από την ηµεροµηνία
κατάθεσης του δικογράφου, ήτοι η 12η ∆εκεµβρίου 2016 και µέχρι την 22α-3-2017.
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να οριστεί πληρεξούσια δικηγόρος του ∆ήµου η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854), 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 15696/2016 αγωγής (τακτική διαδικασία ) του Μουστάκα Βασιλείου του Κωνσταντίνου ( έως την 22α-3-2017) και προσκοµίσει εντός της προθεσµίας αυτής όλα τα αποδει-
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κτικά 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
( 6η.04.2017), γ) παραστεί κατόπιν κλήσης κατά τη λήψη ένορκων βεβαιώσεων της αντιδίκου ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου και δ) παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής στον τόπο και χρόνο που θα οριστεί κατ’ άρθρο 237 ΚΠολ∆ και
κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Έθεσε επίσης υπόψη την από 16-12-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας για δέσµευση ποσού 669,60€ (παράσταση µε 2% (Κώδικας ∆ικηγόρων αρ. 63
παρ. 1 εδ. ι. α σε συνδ. µε αρ. 68 παρ. 1) υπολογίζεται ως εξής: αιτούµενο 27.000,00 Ευρώ
x2% = 540€ πλέον ΦΠΑ 24% 129,6 ΣΥΝΟΛΟ 669,6 Ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 20.00.6111
προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 για την αµοιβή της δικηγόρου (α/α 885)
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

µε πλειοψηφία

1. Ορίζει τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854), πληρεξούσια
δικηγόρο του ∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να 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 15696/2016 αγωγής (τακτική διαδικασία) του
Μουστάκα Βασιλείου του Κωνσταντίνου (έως την 22α-3-2017) 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 ( 6η.04.2017), γ) παραστεί
κατόπιν κλήσης κατά τη λήψη ένορκων βεβαιώσεων της αντιδίκου ενώπιον του
αρµόδιου Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου και δ) παραστεί κατά τη συζήτηση της
ως άνω αγωγής στον τόπο και χρόνο που θα οριστεί κατ’ άρθρο 237 ΚΠολ∆
2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 669,60€ (παράσταση µε 2% (Κώδικας ∆ικηγόρων αρ. 63
παρ. 1 εδ. ι. α σε συνδ. µε αρ. 68 παρ. 1) υπολογίζεται ως εξής: αιτούµενο 27.000,00
Ευρώ x2% = 540€ πλέον ΦΠΑ 24% 129,6 ΣΥΝΟΛΟ 669,6 Ευρώ) σε βάρος του Κ.Α.
20.00.6111 προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 για την αµοιβή της δικηγόρου (α/α 885)
∆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 531/2016
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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